Warszawa, dnia 31-10-2019 r.
……IBE/286/2019…….…………..
(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 2019-10-11 do 2019-10-31 zostało przeprowadzone postępowanie pn.: „Ekspertyza
dotycząca uznawania efektów uczenia się na wybranym uniwersytecie w Niemczech”
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-10-11 na stronie http://bip.ibe.edu.pl/
zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 1211425 zostały złożone
następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe

1

Ewa Bacia, Bückenburg

Cena oferty
brutto

Ilość
przyznanych
pkt

Data
wpływu
oferty

10 000,00 zł

100,00

17-10-2019

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:
Liczba
punktów

Waga

Cena

0-20

20%

Doświadczenie Eksperta/Ekspertów

0-80

80%

100

100%

Lp.

Kryterium

1.
2.

RAZEM

4.1.

Cena – maks. 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 – maks. 80 pkt.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej do
realizacji przedmiotowego zamówienia.
Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotowego
zamówienia, która z należytą starannością (w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert) opracowała (była autorem lub współautorem) bądź recenzowała ekspertyzy /
prace analityczne / artykuły / publikacje / opracowania dotyczące:
a) rozwiązań zagranicznych dotyczących walidacji,
b) rozwiązań systemowych dotyczących uczenia się,
c) zapewniania jakości walidacji,
d) edukacji w kontekście rynku pracy lub polityki na rzecz uczenia się przez całe
życie.
Za każdą ekspertyzę/ pracę analityczną /artykuł / publikację spełniające powyższe
wymagania, opracowaną przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotowego zamówienia,
Wykonawca otrzyma 10 pkt, łącznie nie więcej jednak niż 80 pkt.
Dopuszcza się sytuację, w której jedna ekspertyza / praca analityczna / artykuł / publikacja
spełnia równocześnie kilka kryteriów. Za ekspertyzę / pracę analityczną / artykuł / publikację
spełniającą jednocześnie kilka kryteriów przyznane zostanie jednorazowo 10 punktów (nie
będzie liczona kilkukrotnie).
Podając wykaz prac, Oferent powinien załączyć krótkie podsumowanie ich zawartości tak,
aby było wiadomo, w jakim stopniu i który warunek jest spełniony.

Na potwierdzenie spełniania kryteriów Ekspert lub Podmiot, który nim 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:
Ewa Bacia, Bückenburg
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez Ewa Bacia, Bückenburg, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na
najwyższą liczbę zdobytych punktów. Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postepowaniu.

