
 
 

 

Warszawa, dnia 21-05-2020 r. 

……IBE/123/2020…….………….. 
(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 Komunikacji i Promocji  
 
W dniach 12-05-2020 do 21-05-2020 zostało przeprowadzone postępowanie pn.: 

„Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania dotyczącego stanu świadomości społeczeństwa 

na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 12-05-2020 na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 
1245431 zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 

Cena 
oferty 
brutto 

Łączna Ilość 
przyznanych 

pkt 

Ilość przyznanych 
punktów w 

kryterium: „Panel 
zaproponowany do 
realizacji badania” 

Data 
wpływu 

całej oferty 

1 
SW Research Sp. z o.o., ul. 

Dąbrowskiego 64a, 02-
561 Warszawa  

29 900,00 85,27 35,00 19-05-2020 

2 

PBS Spółka z o.o., ul. 
Junaków 2, 81-812 Sopot 

– Lider Konsorcjum  
 

BR Sp. Z o.o., ul. Junaków 
2, 81-812 Sopot – 

Konsorcjant  

89 175,00 51,86 35,00 19-05-2020 

3 
Danae Sp. Z o.o., ul. Bora-
Komorowskiego 19b, 80-

377 Gdańsk 
23 124,00 100,00 35,00 19-05-2020 

4 
Market Research World 

Anna Sojka, ul. Mastalerza 
26/13, 44-100 Gliwice  

36 900,00 75,73 35,00 19-05-2020 

5 
ARC Rynek I Opinia Sp. Z 

o.o., ul. J. Słowackiego 12, 
01-627 Warszawa 

40 590,00 72,03 35,00 19-05-2020 

 
Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w powyżej tabeli spełniły warunki udziału w 
postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 
 
 
 

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


 
 

 

L.p. Kryterium Liczba pkt (maks. 100) 

I. Cena 65 

II. Panel zaproponowany do realizacji badania   35 

 

 

Ad. I) Cena (65% – maksymalnie 65 punktów) 

Najwyższą liczbę punktów (65 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 65 pkt 

                                                                          cena oferty ocenianej             

 

Ad. II) Panel zaproponowany do realizacji badania  (35% - maksymalnie 35 punktów) 

 
Wykonawca przedstawi w ofercie nazwę i opis panelu badawczego, który zamierza 
wykorzystać przy realizacji badania. Panel zostanie oceniony wg poniższych kryteriów: 

● jeśli umożliwia losową rekrutację respondentów do badania spośród użytkowników 

panelu (5 pkt); 

● jeśli Wykonawca przedstawi procedurę prowadzenia i raportowania badania (10 

pkt), w tym monitorowanie: absorbtion rate – wskaźnika dotarcia zaproszeń do 

udziału w badaniu do respondentów (5 pkt), ukończonych w pełni ankiet (5 pkt); 

● jeśli daje możliwość uzyskania reprezentatywności badania ze względu na wiek, 

płeć, wykształcenie, województwo i wielkość miejscowości zamieszkania (10 pkt, 

po 2 pkt za każdą zmienną); 

● jeśli posiada możliwość zapewnienia wymaganej liczby respondentów o 

wyznaczonych charakterystykach społeczno-demograficznych, określonych w 

OPZ, przy uwzględnieniu liczebności tych grup w panelu i średniego response 

rate dla panelu (10 pkt). 

Uwaga: uzyskanie oceny niższej niż 15 punktów w kryterium b) „Panel zaproponowany do 
realizacji badania” skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 
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: 

Danae Sp. Z o.o., ul. Bora-Komorowskiego 19b, 80-377 Gdańsk 

 
Uzasadnienie wyboru:  



 
 

 

Oferta złożona przez Danae Sp. Z o.o., ul. Bora-Komorowskiego 19b, 80-377 Gdańsk, została 
uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  
 
 
 


