
 

 

Warszawa, dnia 15.07.2020 r. 

 
……………IBE/152/2020…………….………….. 
(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 19.06.2020 r. do 15.07.2020 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Pilotażowego dostosowania kwalifikacji uregulowanej „Przewodnik górski klasy III na obszar 

Tatr” do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 19.06.2020 r. na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 

1250531  zostały złożone następujące oferty: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 

cena oferty 

brutto 

ilość 

przyznanych 

pkt 

Data wpływu 

oferty 

1.  Zespół Ekspertów w 

składzie: 

Zofia  achleda– 

 ołnierczyk   

Maciej Florys,  

Marcin Kowalczyk,  

dr Krzysztof Kulesza,  

Andrzej Stanek; 

 

46 000,00 zł 80,00 pkt 

 

2020-07-02 

 

 

Na podstawie pkt 7 Ogłoszenie z Wykonawcą zostały przeprowadzone negocjacje w 

zakresie ceny oferty. Wykonawca w pierwszej ofercie przedstawił cenę 50 000 00 zł brutto – 

oferta z dnia 26.06.2020 r. 

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. 

 

Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 

1) Cena – 40 punktów – 40 %  

 

Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto 

za zrealizowanie zamówienia  a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną 

zgodnie ze wzorem:  

                                                                cena oferty najniżej skalkulowanej  

Liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------------------- x 40 pkt.  

                                                                         cena oferty ocenianej  

 

2) Dodatkowe doświadczenie – 60 punktów – 60%  

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


 

 

Zespół Ekspertów lub Podmiot  dysponujący Zespołem Ekspertów przedstawi 

poniższe: 

a) dodatkowe doświadczenie (inne niż wymienione w Załączniku nr 4 do ogłoszenia)  

w opracowywaniu  dla kwalifikacji „Przewodnik górski klasy III na obszar Tatr”  

dokumentacji związanej z określaniem wymagań kompetencyjnych dla 

kwalifikacji/układaniem programów szkoleń przygotowujących do uzyskania 

kwalifikacji (np. współautor albo recenzent podstawy programowej kształcenia w 

zawodzie, programów szkolenia), z załączeniem listy opracowanej z jego 

udziałem/współudziałem dokumentacji (zawartej w Załączniku nr 5 do 

ogłoszenia)  związanej z określaniem wymagań kompetencyjnych dla kwalifikacji  

układaniem programów szkoleń przygotowujących do uzyskania przedmiotowej 

kwalifikacji. 

Dodatkowe doświadczenie w podkryterium a) będzie punktowane w następujący 

sposób: 

 Za 1 dodatkową dokumentację związaną z: określaniem wymagań 

kompetencyjnych dla kwalifikacji/układaniem programów szkoleń 

przygotowujących do uzyskania przedmiotowej kwalifikacji  oceniający przyznają: 

5 pkt; 

 Za 2-4 dodatkowe dokumentacje związane z: określaniem wymagań 

kompetencyjnych dla kwalifikacji/układaniem programów szkoleń 

przygotowujących do przedmiotowej uzyskania kwalifikacji  oceniający przyznają: 

10 pkt; 

 Za ponad 4 dodatkowe dokumentacje związane z: określaniem wymagań 

kompetencyjnych dla kwalifikacji/układaniem programów szkoleń 

przygotowujących do uzyskania przedmiotowej kwalifikacji  oceniający przyznają: 

20 pkt;  

 

b) przekraczające 3 lata doświadczenie (inne niż wymienione w Załączniku nr 4 do 

ogłoszenia)  potwierdzające udział w przygotowywaniu innych osób do 

wykonywania zadań  których dotyczy przedmiotowa kwalifikacja  albo udział w 

ocenie przygotowania innych osób do wykonywania zadań  których dotyczy 

przedmiotowa kwalifikacja (np. instruktor zawodu, członek komisji 

egzaminacyjnej). Informacji nt. zatrudnienia jako instruktor zawodu  członek 

komisji egzaminacyjnej Zamawiający wymaga przedstawienia w Załączniku nr 5 

do ogłoszenia. 

Dodatkowe doświadczenie w podkryterium b) będzie punktowane w następujący 

sposób: 

 Za 3-letnie doświadczenie oceniający przyznają: 0 pkt; 

 Za doświadczenie od 3 do 5 lat oceniający przyznają: 10 pkt; 

 Za doświadczenie powyżej 5 lat oceniający przyznają: 20 pkt;  

 

c) przekraczające 3 lata doświadczenie (inne niż wymienione w Załączniku nr 4 do 

ogłoszenia)  w wykonywaniu zadań  których dotyczy przedmiotowa kwalifikacja 

(np. osoba z certyfikatem/uprawnieniami), zawarte w Załączniku nr 5, 

potwierdzone załączonym CV. 

Dodatkowe doświadczenie w podkryterium c) będzie punktowane w następujący 

sposób: 



 

 

 Za 3-letnie doświadczenie oceniający przyznają: 0 pkt; 

 Za doświadczenie od 3 do 5 lat oceniający przyznają: 10 pkt; 

 Za doświadczenie powyżej 5 lat oceniający przyznają: 20 pkt. 

Zamawiający informuje  że dokona oceny złożonych ofert  zsumuje wartości 

uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów - cena  doświadczenie. Liczba 

punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 

Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów wyłoni Zespół Ekspertów do 

wykonania zamówienia. Zamawiający podpisze umowę z Zespołem Ekspertów lub 

Podmiotem  dysponującym Zespołem Ekspertów  który otrzyma najwyższą liczbę 

punktów.  

 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wykonawcę:  

Zespół Ekspertów w składzie: Zofia  achleda–  ołnierczyk  Maciej Florys  Marcin Kowalczyk, 

dr Krzysztof Kulesza, Andrzej Stanek; 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez Zespół Ekspertów w składzie: Zofia  achleda–  ołnierczyk  Maciej 

Florys, Marcin Kowalczyk, dr Krzysztof Kulesza, Andrzej Stanek, została uznana za 

najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 yła to jedyna oferta złożona w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 


