
 

 

 

Warszawa, dnia 2019-08-23 

………………IBE/178/2019………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 
 

 

Protokół z przeprowadzenia postępowania w trybie dokonania zakupu bez 
zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych  

 
 
Nazwa zespołu: Zespół ds. Systemu Kwalifikacji  
 
W dniach 08.07.2019 - 23.08.2019 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Zamówienie na ekspertyzę (dzieło) dotyczącą zakresu informowania na stronie internetowej 

instytucji certyfikującej wobec obowiązku zawartego w art. 47 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (informowanie o sposobie zorganizowania i przeprowadzania 

walidacji). 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 08.07.2019 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 
1194408 została złożona następująca oferta: 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 

Cena oferty 
brutto przed 
negocjacjami  

Cena oferty 
brutto  po 

negocjacjach 

Ilość 
przyznanych 

punktów  

Data wpływu 
oferty  

1 

Ergo Design  
Sp. z o.o.,  

ul. Przemysłowa 13, 
30-701 Kraków 

75 522,00 zł 54 000,00 zł 85,00 19-07-2019 

 
Oferta złożona przez wyżej wymienioną firmę spełniła warunki udziału w postępowaniu  
i podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 40 

2 Doświadczenie  60 

 

a) Cena (40% – maksymalnie 40 punktów) 

Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 

wykonanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie  

z wzorem: 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x 40 pkt 

          cena oferty ocenianej             

 

 

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


 

 

 

b) Doświadczenie: Wykazanie realizacji badań, analiz lub ekspertyz w ciągu 

ostatnich 5 lat (60% - maksymalnie 60 punktów). 

Przedmiotowe kryterium będzie oceniane w następujący sposób:  

 Za każde wskazanie realizacji badań jakościowych za pomocą pogłębionych 

wywiadów indywidualnych (maksymalnie 4 badania), które dotyczyły tematyki  

z zakresu podnoszenia kompetencji lub potwierdzania kompetencji lub szkoleń lub 

edukacji lub rynku pracy w ciągu ostatnich 5 lat, Wykonawca otrzyma 5 pkt. Łączna 

maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20 pkt. 

 Za każde wskazanie realizacji badań lub analiz dotyczących użyteczności stron 

internetowych (User Experience) (maksymalnie 4 badania/analizy) w ciągu ostatnich 

5 lat, Wykonawca otrzyma 5 pkt. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania to 

20 pkt. 

 Za każde wskazanie realizacji ekspertyz na podstawie desk research z zakresu 

weryfikacji efektów uczenia się lub walidacji lub bilansowania kompetencji lub szkoleń 

lub edukacji (maksymalnie 4 ekspertyzy) w ciągu ostatnich 5 lat, Wykonawca otrzyma 

5 pkt. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20 pkt. 

Uwaga: uzyskanie oceny 0 punktów w Kryterium b) skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

 

Powyższe kryterium jest oceniane w odniesieniu do całego zespołu łącznie, co oznacza,  

że jeden ekspert mógł prowadzić wszystkie wskazane badania/ opracować  wszystkie 

ekspertyzy. W przypadku gdy dwóch lub więcej ekspertów przeprowadziło to samo badanie / 

sporządziło tę samą ekspertyzę – liczy się ono jako jedna pozycja.  

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia i oceny, czy przeprowadzone badanie 

faktycznie dotyczy przedmiotowej problematyki. 

 

W kryterium 4B Wykonawca nie może przedstawić tych samych badań, analiz lub ekspertyz, 

które zostały uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu – pkt.  3 ogłoszenia.   

 

Ocena każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane.  

 

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  

 

Ponadto, na postawie pkt. 7 ogłoszenia o zamówieniu z firmą Ergo Design Sp. z o.o.,  
ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków, zostały przeprowadzone negocjacje w zakresie ceny. 
Wykonawca zaproponował nową cenę w wysokości 54 000,00 zł. brutto. Zamawiający na 
sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 42 801,31 zł brutto.  
 
Zamawiający na podstawie zapisów pkt. 8 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.07.2019r. 
informuje o unieważnianiu postępowania z uwagi na przekroczenie przez Wykonawcę 
kwoty zaplanowanej do wydatkowania przez Zamawiającego.  
 
Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć przedmiotowe 
postępowanie. 


