
 
 

 

Warszawa, dnia 25-10-2019 r. 

……IBE/289/2019…….………….. 
(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 2019-10-07 do 2019-10-25 zostało przeprowadzone postępowanie pn.: „Opracowanie 

ekspertyzy dotyczącej innowacyjności w Polsce (z uwzględnieniem wpływów zagranicznych) oraz roli 

kwalifikacji innowacyjnych z sektorów motoryzacji i przemysłu chemicznego w rozwoju 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w oparciu o wybrane przykłady” 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-10-07 na stronie http://bip.ibe.edu.pl/  
zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 1210390 zostały złożone 
następujące oferty: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 

Ilość 
przyznanych 

pkt 

Data 
wpływu 
oferty 

1 Monika Kidyba, Gliwice 54 000,00 zł 23,00 14-10-2019 

 
Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. 
 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 

oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Waga 

1. Cena  20 20% 

2. Doświadczenie ekspertów  60 60% 

3. 
 Uczestnictwo ekspertów w projektach związanych 

z badaniem rynku pracy 

10 10% 

4. 
Lista dokumentów strategicznych, rządowych lub 

regionalnych 

 

10 

 

10% 

RAZEM 100 100% 

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


 
 

 

 

4.1.  Cena –20 pkt. 

 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, 

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 20) / cena oferty ocenianej 

 

4.2 Doświadczenie – 60 pkt. 

 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za dodatkowe doświadczenie osób wskazanych do 

realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 

Oferta otrzyma punkty (60 pkt) za doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotowego 

zamówienia, które opracowały ekspertyzę, publikację lub artykuł odnoszący się do: 

 

a) Rynku pracy i/lub, 

b) Innowacyjności i/lub, 

c) Motoryzacji i/lub, 

d) Przemysłu chemicznego 

 

Dla kryterium „doświadczenie” Zamawiający przyzna maksymalnie 20 punktów  

za każdą  zrealizowaną ekspertyzę/publikację/artykuł. W sumie Zamawiający przyzna maksymalnie 60 

punktów w tym kryterium. Punktacja za każdą z przedstawionych ekspertyz/publikacji/artykułów 

będzie przyznawana według przedstawionych poniżej zasad: 

Możliwa do 

osiągnięcia 

liczba 

punktów 

Sposób oceny  

20 

Ekspert/Zespół Ekspertów przedstawił ekspertyzę/artykuł/publikację 

która dotyczy przynajmniej trzech lub więcej wskazanych zagadnień,  

tj. zagadnień wymienionych w punkcie 2a i 2b i 2 c lub/i 2d.  

10 

Ekspert/Zespół Ekspertów przedstawił ekspertyzę/artykuł/publikację 

która dotyczy przynajmniej dwóch lub więcej wskazanych zagadnień,  

tj. zagadnień wymienionych w punkcie 2a lub 2b i 2 c lub 2d.  

0 
Ekspert/Zespół Ekspertów nie przedstawił dodatkowych poza 

wymaganymi pkt III b ekspertyz/artykułów/publikacji. 



 
 

 

Ekspert/Zespół Ekspertów lub Podmiot nimi dysponujący może wykazać jedną 

ekspertyzę/publikację/artykuł tylko raz, również wtedy została zrealizowana przez więcej, niż jednego 

członka zespołu wskazanego przez Zespół Ekspertów lub Podmiot nimi dysponujący.  

 
W kryterium „Doświadczenie” Wykonawca nie może przedstawić tych samych opracowań ekspertyz, 
publikacji, artykułów, które zostały uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu.  
 
4.3 Uczestnictwo ekspertów w projektach związanych z badaniem rynku pracy – 10 pkt.  

Dla kryterium “Uczestnictwo ekspertów w projektach związanych z rynkiem pracy” Zamawiający 

przyzna punkty według przedstawionych poniżej zasad: 

Możliwa do 

osiągnięcia 

liczba 

punktów 

Sposób oceny  

10 Za doświadczenie eksperta 5 lat i powyżej 

5 Za doświadczenie eksperta od 3 do 5 lat.  

0 Za doświadczenie eksperta poniżej 3 lat.  

 

4.4 Lista dokumentów strategicznych, rządowych lub regionalnych – 10 pkt.  

 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za załączenie listy tytułów przykładowych dokumentów 

strategicznych, rządowych lub regionalnych na których będzie opierała się część ekspertyzy dotycząca 

innowacyjności w ujęciu ogólnym wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 

Dla kryterium “Lista dokumentów strategicznych, rządowych lub regionalnych” Zamawiający przyzna 

punkty według przedstawionych poniżej zasad: 

Możliwa do 

osiągnięcia 

liczba 

punktów 

Sposób oceny  

10 
Za przedstawienie powyżej 10 dokumentów strategicznych, rządowych 

lub regionalnych 

5 
Za przedstawienie od 6 do 10 dokumentów strategicznych, rządowych 

lub regionalnych 

3 Za przedstawienie poniżej 5 dokumentów strategicznych, rządowych 



 
 

 

lub regionalnych 

 

Na potwierdzenie spełniania kryteriów Ekspert/zespół Ekspertów lub Podmiot, który nimi dysponuje 

przedstawi uzupełniony wykaz doświadczenia, który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.  

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: 
Monika Kidyba, Gliwice 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Monika Kidyba, Gliwice, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na 
najwyższą liczbę zdobytych punktów. Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postepowaniu.  
 
 
 
 


