
 

 

 

Warszawa, dnia 04-03-2020 

………………IBE/37/2020………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się notatka) 

 
 

Protokół z przeprowadzenia postępowania w trybie dokonania zakupu bez 

zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych  

 
 
Nazwa zespołu: Zespół ds. Systemu Kwalifikacji  

 

W dniach 18.02.2020 – 04.03.2020 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Ekspertyzy dotyczącej nazywania kwalifikacji uregulowanych oraz sposobów ich oznaczania 

w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)”. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 18.02.2020 r. (zmodyfikowane w 

zakresie warunków zamówienia w dniu: 21.02.2020) na stronie http://bip.ibe.edu.pl/  

zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 1233608 została złożona 

następująca oferta: 

 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 

Cena 
oferty 
brutto 

Ilość 
przyznanych 

punktów  

Data 
wpływu 
oferty  

1 

Adwokat Henryk Michałowicz 
Kancelaria Adwokacka,  

ul. Argentyńska 5a m. 34,  
03-952 Warszawa 

24 600,00 zł 100,00 25-02-2020 

 
Oferta złożona przez wyżej wymieniony podmiot spełniła warunki udziału w postępowaniu  

i podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 30 

2 Doświadczenie  70 

 
 

1) Cena (30% – maksymalnie 30 punktów) 

Najwyższą liczbę punktów (30 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto  

za wykonanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie  

z wzorem: 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x 30 pkt 

          cena oferty ocenianej             

 

 

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


 

 

 

 
2) Doświadczenie (70% - maksymalnie 70 punktów). 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. Oferta otrzyma punkty (70) za doświadczenie osoby 

wskazanej do realizacji przedmiotowego zamówienia, która z należytą starannością  

(w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) opracowała (była autorem 

lub współautorem) ekspertyzę/pracę analityczną/artykuł/publikację, która spełnia łącznie 

następujące wymagania:  

 

Przedmiotem analizy były rozwiązania systemowe:  

a) Analiza obejmowała zagadnienia jednego z wymienionych obszarów:  

 polityka na rzecz uczenia się przez całe życie,  

 integracja systemów kwalifikacji w Polsce, 

 poradnictwo zawodowe w Polsce a rozwiązania przyjęte w Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji w kontekście integracji systemów (np. kwalifikacje, 

walidacja). 

b) Zawierała analizę stanu prawnego.  

Za każdą ekspertyzę/pracę analityczną/artykuł/publikację (maksymalnie 7 opracowań) 

spełniającą wszystkie powyższe wymagania, opracowaną przez osobę wskazaną do 

realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca otrzyma 10 pkt (ocena ma charakter  

0-1), łącznie nie więcej jednak niż 70 pkt.  

 

Zamawiający w kryterium „Doświadczenie” nie może wykazać tych samych ekspertyz/prac 

analitycznych/artykułów/publikacji, które zostały przedstawione przez Wykonawcę  

w warunkach zamówienia, tj. pkt 3 ogłoszenia.  

 

W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmiot, który wskazuje do realizacji 

przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tej samej 

ekspertyzy/pracy analitycznej/artykułu/publikacji przez osoby wskazane do realizacji 

zamówienia nie będzie punktowane odrębnie.  

 

W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej 

w wykazie dołączonym do formularza oferty, sporządzonym zgodnie (z Zał. nr 5). 

 

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. 

 

Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane.  

 

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

Adwokata Henryka Michałowicza Kancelaria Adwokacka, ul. Argentyńska 5a m. 34, 03-952 

Warszawa 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Adwokata Henryka Michałowicza Kancelaria Adwokacka,  
ul. Argentyńska 5a m. 34, 03-952 Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą  
ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


