
 
 

 

Warszawa, dnia 11-09-2019 r. 

……IBE/238/2019…….………….. 
(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 ds. systemu kwalifikacji 
 
W dniach 2019-08-28 do 2019-09-11 zostało przeprowadzone postępowanie pn.: „Wykonanie 

raportu dotyczącego kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa” 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-08-28 na stronie http://bip.ibe.edu.pl/  
zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 1203351 zostały złożone 
następujące oferty: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 

Ilość 
przyznanych 

pkt 

Data 
wpływu 
oferty 

1 
“KNM” Katarzyna Nowakowska – Machura, 
ul. 11-go Listopada 6a, 42-300 Myszków 

12 000,00 zł 78,14 04-09-2019 

2 
Logic Gate Sp. z o.o., ul. Braci Wagów 1/28, 
02-791 Warszawa  

12 915,00 zł - 04-09-2019 

3 
Infondo Sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 81a/102, 
05-119 Legionowo  

9 990,00 zł 75,00 04-09-2019 

 
Oferta złożona przez Wykonawcę wskazana pod pozycją nr 2 powyższej tabeli nie spełniła warunku 

udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3 treści ogłoszenia tj. „Do udziału w postępowaniu mogą 

przystąpić Ekspert/zespół Ekspertów dysponujący poniższym doświadczeniem lub Podmiot, który 

dysponuje Ekspertem/Ekspertami gdzie każdy z nich  posiada poniższe doświadczenie i kwalifikacje: 

1) Posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych 

udokumentowane przedstawieniem kopii dyplomu ukończenia studiów” 

 

Wykonawca nie przedłożył dyplomu ukończenia studiów dla Eksperta wskazanego do realizacji 
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca nie podlegał ocenie.  
 
Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w pkt. 1 i 3 powyższej tabeli spełniły warunki udziału 
w postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

L.p. Kryteria Liczba punktów 

1. Cena  35 

2. Doświadczenie osoby/osób realizujących zamówienie 65 

 Łącznie 100 

 
4.1. Cena (35% – maksymalnie 35 punktów) 

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


 
 

 

Najwyższą liczbę punktów (35 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie 

zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie  

ze wzorem: 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------------------------------------------  x 35 pkt 

          cena oferty ocenianej             

 

4.2. Doświadczenie osoby/osób realizujących zamówienie, która z należytą starannością 

zrealizowała niżej wymienione działania, koncentrujące się wokół następujących tematów 

(maks. 65 punktów): 

 Zintegrowany System Kwalifikacji, 

 uczenie się przez całe życie (lifelong learning), 

 kompetencje i kwalifikacje ( w tym edukacja formalna, pozaformalna i 

nieformalna), 

 branża górnicza. 

Ocenie podlegają następujące działania: 

a) Uczestniczenie w realizacji  badań społecznych  

Przez udział w badaniu rozumiemy: uczestnictwo w zakresie tworzenia: koncepcji badań, 

narzędzi badawczych lub realizacji terenowej badań jakościowych (oznaczającej 

przeprowadzenie min. 5 IDI lub 2 FGI w ramach jednego badania). Za każde wskazane 

badanie, które dotyczy co najmniej jednego z wyżej wymienionych tematów zostaną 

przyznane 3 pkt.  

Zamawiający oceni maksymalnie 5 przedstawionych badań. Maksymalna liczba punktów do 

uzyskania to 15. 

b) Opracowanie raportu z badań społecznych jako autor lub współautor.  

Za każdy wskazany raport z badania, które dotyczy co najmniej jednego z wyżej 

wymienionych tematów zostanie przyznane 5 pkt. Zamawiający oceni maksymalnie 5 

przedstawionych badań. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 25. 

c) Opracowanie ekspertyzy, publikacji, artykułu, opracowania jako autor lub współautor. 

Za każdą wskazaną i odpowiednio opisaną ekspertyzę/publikację/artykuł/opracowanie, która 

dotyczy co najmniej jednego z wyżej wymienionych tematów, zostanie przyznanych 5 pkt. 

Zamawiający oceni maksymalnie 5 ekspertyz/publikacji/artykułów/opracowań. Maksymalna 

liczba punktów do uzyskania to 25. 

 



 
 

 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dostęp do pełnej treści wskazanej przez 

Wykonawcę ekspertyzy/publikacji/artykułu/opracowania/badania/raportu w celu 

zweryfikowania jej zakresu tematycznego. 

 

Każde działanie podlega ocenie tylko raz, tj. jeśli osoba wskazana do realizacji przedmiotowego 

zamówienia uczestniczyła w danym projekcie badawczym jako moderator i jednocześnie pisała 

z zebranego materiału raport, to punkty może uzyskać tylko za jedną z tych czynności.  

W przypadku, gdy oferta składana jest przez zespół Ekspertów lub Podmiot, który dysponuje 

zespołem Ekspertów, w ramach tego kryterium ocenie podlega doświadczenie tylko jednego 

Eksperta, wskazanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiać 

doświadczenia pozostałych Ekspertów w ramach tego kryterium.  

Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane i zaokrąglone do 2 miejsca po 

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

 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 
“KNM” Katarzyna Nowakowska – Machura, ul. 11-go Listopada 6a, 42-300 Myszków 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez “KNM” Katarzyna Nowakowska – Machura, ul. 11-go Listopada 6a, 42-300 
Myszków, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


