
 
 
 

 

 

 

Warszawa, dnia 28.11.2019 r. 

IBE/250/2019 
(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 (ZSK3) 
 

W dniach 28.10.2019 r. do 28.11.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące 

zamówienia na realizację usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta zewnętrznego  

w badaniu jakościowym pn. „Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania branżowych 

szkół I stopnia” – III postępowanie. 

Zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu, że dokona wyboru i podpisze umowy maksymalnie  

z dwoma Wykonawcami (ekspertami), którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w rankingu 

wykonawców. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 28.10.2019 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1214268 
zostały złożone następujące oferty: 
 

Lp. 
nazwa Wykonawcy/dane 

kontaktowe 
cena oferty 

brutto 

ilość 
przyznanych 

pkt 
data wpływu oferty 

1 
Anna Maliszewska, Warszawa 13 500,00 zł 60,37 2019-10-29 

2 
Marta Mieszczanek, Warszawa 11 000,00 zł  40,00 2019-11-04 

3 
Jan Elbanowski, Warszawa 11 000,00 zł 50,00 2019-11-04 

4 

Karolina Messyasz, Łódź 9 900,00 zł 

00,00  
(oferta została 

odrzucona i 
nie podlegała 

ocenie) 

2019-11-04 

 
Oferta nr 4) przesłana przez następującego Wykonawcę: 
a) Karolina Messyasz, 
nie spełniła warunków udziału w postępowaniu. 
Oferta nr 4) została odrzucona z postępowania, ponieważ Wykonawca nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu, opisanych w punkcie 3 ppkt b) oraz pkt 3 ppkt d) znajdujących się  
w treści ogłoszenia. Przedstawiona oferta nie wskazuje, że w ciągu ostatnich 5 lat Wykonawca 
brał/a udział w co najmniej 3 badaniach z obszaru rynku pracy lub kształcenia i szkolnictwa 
zawodowego/branżowego, a jedynie w dwóch tego typu przedsięwzięciach. Przedstawiona 
oferta nie zawiera także poświadczenia uczestnictwa w ciągu ostatnich 3 lat w przygotowaniu 
przynajmniej 1 raportu z badań z obszaru rynku pracy lub kształcenia i szkolenia 
zawodowego/branżowego - żaden z przedstawionych raportów nie dotyczy bezpośrednio 
rynku pracy ani obszaru kształcenia zawodowego. W związku z powyższym Zamawiający 
wyżej wymieniony brak uznaje za niewykazanie spełniania warunków udziału w postepowaniu. 
 
Pozostali Wykonawcy (oferty nr 1), 2), 3) spełnili warunki udziału w postępowaniu.  
 

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


 
 
 

 

 

 

Zamawiający, zgodnie z pkt 4 treści ogłoszenia przedstawia ranking Wykonawców 

(ekspertów). 

1. Oferta nr 1) otrzymała 60,37 punktów, zajmując tym samym pierwszą pozycję  
w rankingu. 

2. Oferta na 3) otrzymała 50,00 punktów, zajmując drugą pozycję w rankingu. 
3. Oferta nr 2) otrzymała 40,00 punktów, zajmując przez to trzecią pozycję w rankingu. 

 
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

a) Cena (25% – maksymalnie 25 punktów) 

Najwyższą liczbę punktów (25 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 25 pkt 

     cena oferty ocenianej       

 

b) Doświadczenie osoby (eksperta) w realizacji badań (20% – maksymalnie 20 

punktów) 

Oferta otrzyma punkty, za doświadczenie w pracy w firmie badawczej/samodzielnie 
wykonywanych badań, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. Zamawiający oceni 
doświadczenie w realizacji badań, zgodnie z poniższą punktacją: 

● 0 pkt - mniej niż pięć lat doświadczenia w realizacji badań;  

● 5 pkt - pięcioletnie doświadczenie w realizacji badań; 

● 10 pkt - 6-10 lat doświadczenia w realizacji badań; 

● 15 pkt - 11-15 lat doświadczenia w realizacji badań; 

● 20 pkt – ponad piętnastoletnie doświadczenie w realizacji badań; 

 

c) Doświadczenie osoby (eksperta) w projektowaniu badań jakościowych (20%-

maksymalnie 20 punktów) 

Oferta otrzyma punkty za udział w projektowaniu badań jakościowych, tj. za udział osoby 
(eksperta) w tworzeniu koncepcji badania lub projektowaniu metodologii lub przygotowywanie 
narzędzi badawczych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. Zamawiający oceni 
doświadczenie w projektowaniu badań jakościowych, zgodnie z poniższą punktacją: 

● 0 pkt - brak udziału w projektowaniu badań jakościowych; 

● 5 pkt - udział w projektowaniu 1-2 badań jakościowych; 

● 10 pkt - udział w projektowaniu 3-7 badań jakościowych; 

● 15 pkt - udział w projektowaniu 8-15 badań jakościowych; 

● 20 pkt - udział w projektowaniu ponad 15 badań jakościowych. 

d) Doświadczenie osoby (eksperta) w przygotowywaniu raportów z badań  

z obszaru rynku pracy lub kształcenia i szkolnictwa zawodowego/branżowego 

(20%-maksymalnie 20 punktów) 

Oferta otrzyma punkty za udział w przygotowaniu raportów z badań  

z obszaru rynku pracy i kształcenia i szkolnictwa zawodowego/branżowego. Zamawiający 

uznaje sytuację, w której dana osoba jest autorem lub współautorem danego raportu, zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. Zamawiający oceni doświadczenie  

w przygotowywaniu raportów z badań, zgodnie z poniższą punktacją: 



 
 
 

 

 

 

● 0 pkt - brak doświadczenia w przygotowywaniu raportów z badań z obszaru rynku pracy 

lub kształcenia i szkolnictwa zawodowego/branżowego; 

● 5 pkt - doświadczenie w przygotowaniu 1-2 raportów z badań z obszaru rynku pracy 

lub kształcenia i szkolnictwa zawodowego/branżowego; 

● 10 pkt - doświadczenie w przygotowaniu 3-7 raportów z badań z obszaru rynku pracy 

lub kształcenia i szkolnictwa zawodowego/branżowego; 

● 15 pkt - doświadczenie w przygotowaniu 8-15 raportów z badań z obszaru rynku pracy 

lub kształcenia i szkolnictwa zawodowego/branżowego; 

● 20 pkt - doświadczenie w przygotowaniu ponad 15 raportów z badań z obszaru rynku 

pracy lub kształcenia i szkolnictwa zawodowego/branżowego. 

  
e) Doświadczenie eksperta, jako autora (współautora) publikacji1 (recenzowanych 

artykułów/książek/ekspertyz naukowych) z zakresu szkolnictwa 

zawodowego/branżowego, wchodzenia młodzieży na rynek pracy lub doradztwa 

zawodowego (15% – maksymalnie 15 punktów) 

 0 pkt - brak publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego/branżowego, wchodzenia 

młodzieży na rynek pracy lub doradztwa zawodowego; 

 5 pkt - 1-5 publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego/branżowego, wchodzenia 

młodzieży na rynek pracy lub doradztwa zawodowego; 

 10 pkt - 6-10 publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego/branżowego, wchodzenia 

młodzieży na rynek pracy lub doradztwa zawodowego; 

 15 pkt – ponad 10 publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego/branżowego, 

wchodzenia młodzieży na rynek pracy lub doradztwa zawodowego; 

 
Zgodnie z treścią ogłoszenia Zamawiający dokona wyboru ofert i podpisze umowy 

maksymalnie z 2 Wykonawcami (ekspertami), którzy otrzymają najwyższa liczbę 

punktów.  

 
Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez następujące podmioty:  
Anna Maliszewska, Warszawa 
Jan Elbanowski, Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferty przedstawione przez podmioty Anna Maliszewska, Warszawa i Jan Elbanowski, 
Warszawa zostały uznane za najkorzystniejsze ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 
punktów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 z wyłączeniem raportów z badań o tej tematyce. 


