
 

 

Warszawa, dnia 2019-04-01 

………………5/2019………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 
Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych  
 
Nazwa zespołu ZRK 

W dniach 12.02.2019 – 01.04.2019 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Analiza istniejących rozwiązań opisujących grupowanie kwalifikacji - ekspertyza dotycząca 
automatycznej analizy i porównywania kwalifikacji w celu ich grupowania. W odpowiedzi na ogłoszenie 
opublikowane w terminie 12.02.2019 na stronie http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe  oraz w bazie 
konkurencyjności pod numerem 1166402 zostały złożone następujące oferty: 

  

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty brutto 
 

Ilość 
przyznanych 

punktów 

Data wpływu 
oferty 

1  Instytut Podstaw Informatyki 
Polskiej Akademii Nauk, ul. 
Jana Kazimierza 5, 01-248 
Warszawa 

 
43 500,00 zł 

 
 

100,00 

 
 

15-03-2019 

 
Na podstawie pkt 7 z Wykonawcą zostały przeprowadzone negocjacje w zakresie ceny oferty. 
Wykonawca w pierwszej ofercie przedstawił cenę 49 200,00 zł brutto – oferta z dnia 08.03.2019r. 
 
Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. 
 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

4.1. Cena – 25 pkt. 

 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (25) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 25) / cena oferty ocenianej 

 

4.2 Doświadczenie – 75 pkt. 

 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za dodatkowe doświadczenie osób 

wskazanych do realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 

Oferta otrzyma punkty (75 pkt) za doświadczenie osób wskazanych do realizacji 

przedmiotowego zamówienia, które: 

a) W ostatnich 5 latach opracowały narzędzia do automatycznej analizy  

i porównywania tekstów (poświadczone listą opracowanych narzędzi) 

Maksymalnie 25 punktów, 5 punktów za każde wykazane narzędzie. 

 

b) w ostatnich 5 latach skonstruowały zasoby językowe lub wkłady do zasobów dla 

języka polskiego (korpusy, słowosieci, inne) (poświadczone listą opracowanych 

zasobów lub wkładów do zasobów).  

Maksymalnie 25 punktów, 5 punktów za każdy wskazany zasób lub wkład.  

 

c) w ostatnich 5 latach rozpowszechnili wiedzę, o zastosowaniach metod lingwistyki 

komputerowej i inżynierii języka naturalnego w różnych dziedzinach nauki, np.  

http://bip.ibe.edu.pl/


 

 

w formie tekstów na portalach internetowych, blogach, wystąpień publicznych 

(poświadczone wykazem miejsc, w których wiedza ta była rozpowszechniana – np.  

link do strony internetowej)  

Maksymalnie 25 punktów, 5 punktów za każde wykazane działanie popularyzatorskie. 

 
W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmiot, który wskazuje do realizacji przedmiotowego 
zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tego samego zasobu, wystąpienia, materiału 
przez osoby wskazane do realizacji zamówienia nie będzie punktowane odrębnie. 

 
W kryterium „Doświadczenie” Wykonawca nie może przedstawić tych samych aplikacji/narzędzi, 
które zostały uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu.  
 
W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostaną do siebie dodane. Ocena 
każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, 01-
248 Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 
punktów.  
Była to jedyna oferta złożona w niniejszym zapytaniu ofertowym. 


