
 

 

Warszawa, dnia 09-12-2019 r. 

……IBE/347/2019…….………….. 
(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 Wsparcia Projektów (ZWP) 
 

W dniach 2019-11-18 do 2019-12-09 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanych 

inwestycji pt. ”Przebudowa pomieszczeń budynku Instytutu Badań Edukacyjnych na 

pracownie wielofunkcyjne i badawczo-naukowe dla potrzeb realizacji projektów” oraz 

„Rozbudowa sieci LAN i infrastruktury informatycznej na potrzeby naukowo- badawcze w 

budynku Instytutu Badań Edukacyjnych zlokalizowanym przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 

Warszawa”. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-11-18 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość przyznanych 

pkt 
Data wpływu 

oferty 

1 
Instal – Tech Marcin Marzec  
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 
Kraków  

109 470,00 zł 40,58 20-11-2019 

2 
Vostok design Wojciech 

Gawinowski ul. Syrokomli 7/2, 
30-102 Kraków  

140 000,00 zł  31,73 20-11-2019 

3 
 K30 Sp. z o.o., ul. Kielecka 

30/5, 02-530 Warszawa 
44 428,00 zł 100,00 25-11-2019 

4 
„ATM” Krzysztof Miklaszewicz 
– usługi budowlane, ul. Bema 

99/33, 15-370 Białystok  
148 830,00 zł 29,85 25-11-2019 

 
 
Oferty złożone przez wszystkich wyżej wymienionych wykonawców spełniły warunki udziału 
w postępowaniu. 
 
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym w ogłoszeniu: 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 

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


 

 

Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze 
wzorem: 
 
Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 

    
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 
K30 Sp. z o.o., ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez K30 Sp. z o.o., ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, została uznana za 
najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  


