
 

Warszawa, dnia 02-07-2019 r. 

……IBE/165/2019…….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
  

Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 
Nazwa zespołu: Zespół Wsparcia Projektów  
 

W dniach 2019-06-13 do 2019-07-02 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-06-13 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość 

przyznanych pkt 
Data wpływu 

oferty 

1 
Global Office Poland Sp. z o.o.  

Ul. Józefa Piłsudskiego 3A, 
05-820 Piastów   

48 763,23 zł Nie dotyczy  19-06-2019 r. 

2 
„HEXON II” Jarosław Pielak-

Tralewicz ul. Staszica 3,  
05-500 Piaseczno  

43 267,94 zł  77,15  20-06-2019 r. 

3 

„PARTNER” Monika 
Zapendowska ul.  Górska 

9D/20 
00-740 Warszawa 

33 378,99 zł 100,00 26-06-2019 r.  

 
Oferta złożona przez Wykonawcę wskazanego w pkt. nr 1 powyższej tabeli nie spełniła 
warunku udziału w postępowaniu. Oferta nie zawierała dokumentów potwierdzających 
należyte wykonanie usługi, o których mowa w pkt. 3 Treści ogłoszenia. Przedstawienie przez 
Wykonawcę wykazu faktur nie jest dokumentem wystarczającym do tego aby Zamawiający 
stwierdził, że usługi zostały wykonane z należytą starannością. W związku z powyższym 
oferta nie podlegała ocenie.  
 
Oferty wskazane w pkt. 2 i 3 powyższej tabeli podlegały ocenie zgodnie z kryteriami 
przedstawionymi w ogłoszeniu: 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 

 
 

Cena 100% - maksymalnie 100 pkt. 

 
W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty ocenianej 

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


 

 
Ocena 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: 
„PARTNER” Monika Zapendowska, ul.  Górska 9D/20, 00-740 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez „PARTNER” Monika Zapendowska, ul.  Górska 9D/20, 00-740 Warszawa, 
została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  
 


