
 

Warszawa, dnia 23-01-2020 r. 

……IBE/383/2019…….………….. 
(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 Głównego Księgowego (ZGK)  
 

W dniach 13-12-2019 do 23-01-2020 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania finansowego za 

lata 2019-2020”.  

  

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 13-12-2019 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 i godz. 

wpływu oferty 

1 

Biuro Biegłych Rewidentów 
EKO-BILANS Sp. z o.o.,  
ul. Polskiej Organizacji 

Wojskowej 29/3, 90-248 Łódź  

17 220,00 zł 100,00 
16-12-2019 
godz. 11:40 

2 

 
 POL-TAX 2 Sp. z o.o., ul. Bora 
Komorowskiego 56C lok. 91, 

03-982 Warszawa 

20 910,00 zł  82,35 
16-12-2019 
godz. 14:38 

 
Oferty wskazane w powyższej tabeli spełniły warunki udziału w postępowaniu, a tym samym 
podlegały ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym w ogłoszeniu: 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 

 
 

Cena 100% - maksymalnie 100 pkt. 

 
W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty ocenianej 
 
Ocena kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
 
 
 

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


 

 
 
W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, Minister Edukacji 
Narodowej, w piśmie z dnia 16-01-2020 r., wskazał do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za lata obrotowe 2019-2020  
- Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w  Łodzi (90-248) ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 29/3.  
  
W związku z powyższym za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 
Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29/3, 
90-248 Łódź 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o., ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 29/3, 90-248 Łódź, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na 
najwyższą liczbę zdobytych punktów.  


