
 

 

Warszawa, dnia 04.05.2020 r. 

 
……………IBE/84/2020…………….………….. 
(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 08.04.2020 r. do 04.05.2020 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

Usługi, polegającej na realizacji usług White Hat SEO, mających na celu pozycjonowanie 

witryny projektowej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – kwalifikacje.edu.pl, zakładające 

osiągnięcie wysokich pozycji w wyszukiwarce Google w wersji polskiej na określone hasła. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 08.04.2020 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1241952  
została złożona następująca oferta: 

 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość 
przyznanych 

pkt 

Data wpływu 
oferty 

1.  Krajniak.org Przemysław 
Krajniak, ul. Jagiellońska 
38, 64-920 Piła 

48.000,00 zł 82,50 
2020-04-15 

 

 
 
Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu.  
 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

a) 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  

ze wzorem: 

                                                                 cena oferty najniżej skalkulowanej 

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

                                                                 cena oferty ocenianej             

 

b) Propozycja fraz kluczowych  (35% - maksymalnie 35 punktów) 

W kryterium “Propozycja fraz kluczowych” najwyższą liczbę punktów (35 pkt) otrzyma oferta 

zawierająca propozycję 10 fraz kluczowych związanych z tematyką ZSK, na które witryna 

kwalifikacje.edu.pl powinna być pozycjonowana.  

Za każdą prawidłowo zaproponowaną frazę Wykonawca otrzyma 3,5 pkt. Frazy 

zweryfikowane zostaną za pomocą narzędzia Google Keyword Planner, a także w zakresie 

znajomości tematyki ZSK przez Wykonawcę. 

c) Próbny tekst SEO na bloga (35% - maksymalnie 35 punktów) 

W kryterium “Próbka tekstu SEO na bloga” najwyższą liczbę punktów (35 pkt) otrzyma 
Wykonawca, który przedłoży jeden próbny tekst SEO na bloga o długości do 3500 zzs.   
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący  

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


 

 

a) jeśli tekst będzie adekwatny do przedmiotu zamówienia, napisany zgodnie z zasadami 

SEO i spójny z tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Wykonawca otrzyma 

35 pkt, 

b) jeśli tekst będzie adekwatny do przedmiotu zamówienia, napisany zgodnie z zasadami 

SEO, ale niespójny z tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Wykonawca 

otrzyma 20  pkt, 

c) jeśli tekst będzie nieadekwatny do przedmiotu zamówienia lub napisany niezgodnie z 

zasadami SEO lub  niespójny z tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

Ocena każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane.  

W przypadku nie przedstawienia razem z ofertą dokumentów określonych w pkt 5 c 

“propozycja fraz kluczowych” oraz pkt 5 d “próbny tekst SEO na bloga” oferta zostanie uznana 

z niezgodną z ogłoszeniem, co skutkować będzie jej odrzuceniem. 

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

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wykonawcę:  
Krajniak.org Przemysław Krajniak, ul. Jagiellońska 38, 64-920 Piła 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta złożona przez Wykonawcę Krajniak.org Przemysław Krajniak, ul. Jagiellońska 38,  
64-920 Piła, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 
punktów.  
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