
 
 
 

 

 

  
Warszawa, dnia 24.07.2019 r. 

IBE/175/2019 
(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 Badań Międzynarodowych, TIMSS 2019 
 

W dniach 02.07.2019 r. do 24.07.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące 

zamówienia  na wyłonienie 11 Wykonawców do wprowadzania danych w badaniu głównym 

TIMSS 2019. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 02.07.2019 r. 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  
Piotr Kowalski zam. Biała 
Rawska  

0,0275 zł  98,18 2019-07-03 

2 Julia Dębska zam. Ostróda 0,0275 zł 98,18 2019-07-04 

3 
Magdalena Szemioth zam. 
Warszawa 

0,0270 zł 100,00 2019-07-07 

4 
Martyna Nadratowska zam. 
Warszawa 

0,0275 zł 98,18 2019-07-08 

5 
Gabriela Oziemska zam.  
Skierniewice 

0,0275 zł 98,18 2019-07-08 

6 
Martyna Mucha zam. 
Garwolin 

0,0275 zł 98,18 2019-07-08 

7 
Paweł Downarowicz zam. 
Warszawa 

0,0275 zł 98,18 2019-07-08 

8 
Jakub Jankowski zam. 
Mińsk Mazowiecki 

0,0275 zł 98,18 2019-07-08 

9 
Jan Aleks Kryniewski zam.  
Warszawa 

0,0270 zł 100,00 2019-07-09 

 
Powyższe oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z 
kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 
Cena (100 pkt) 
 

● Cena 100% – maksymalnie 100 punktów 
 
Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze 
wzorem: 
 

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


 
 
 

 

 

Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 
    
Zamawiający na podstawie otrzymanych ofert i obliczonej liczby punktów, stworzy 
ranking Wykonawców. 
 
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  
 
Zamawiający dokona wyboru ofert i podpisze umowy maksymalnie z 11  
Wykonawcami, którzy otrzymają najwyższa liczbę punktów. 
 
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  
 

Za najkorzystniejszą ofertę zostały uznane oferty złożone przez: Piotr Kowalski zam. 
Biała Rawska, Julia Dębska zam. Ostróda, Magdalena Szemioth zam. Warszawa, Martyna 
Nadratowska zam. Warszawa, Gabriela Oziemska zam. Skierniewice, Martyna Mucha zam. 
Garwolin, Paweł Downarowicz zam. Warszawa, Jakub Jankowski zam. Mińsk Mazowiecki, 
Jan Aleks Kryniewski zam. Warszawa 
 
 Z związku z faktem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęło 9 ofert z 
Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie powtórzyć postępowanie w 
zakresie wyłonienia 2 Wykonawców. 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferty przedstawione przez ww. osoby fizyczne zostały uznane za najkorzystniejsze ze 
względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów, które zostały przyznane na podstawie 
rankingu Wykonawców.  
 
 
 

 


