
 

 

 

Warszawa, dnia 21-09-2020 

………………IBE/227/2020………….. 
(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 03.09.2020 – 21.09.2020 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Realizacji jakościowego badania eksploracyjnego mającego na celu pogłębienie 

zrozumienia dwóch obszarów w kontekście LLL: etapowego gromadzenia i uznawania 

osiągnięć oraz digitalizacji osiągnięć”.   

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 03.09.2020 r. na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 2020-

489-3109 (ID: 3109) zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 

Ilość 
przyznanych 

punktów  

Data 
wpływu 
oferty  

1 
ASM- Centrum Badań i Analiz 

Rynku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 
5, 99-301 Kutno  

94 710,00 zł 72,84 10-09-2020 

2 
Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z 
o.o., ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 

00-727 Warszawa 
60 399,15 zł 44,83 10-09-2020 

3 
Grupa BST Sp. z o.o., ul. 

Mieczyków 12, 40-748 Katowice  
50 000,00 zł  95,00 10-09-2020 

4 

Konsorcjum: PBS Sp. z o.o. – lider 
konsorcjum, BR Sp. z o.o. – 

konsorcjant, ul. Junaków 2, 81-812 
Sopot  

102 090,00 zł 75,69 10-09-2020 

5 
KANTAR Polska S.A., pl. Konesera 

9, 03-736 Warszawa  
104 427,00 zł 84,36 10-09-2020 

6 
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., ul. 

Słowackiego 12, 01-627 Warszawa  
60 400,00 zł 73,83 10-09-2020 

7 
Qualio. Badania i działania 

społeczne spółka cywilna, ul. 
Pomorska 91/11, 90-225 Łódź 

72 570,00 zł 90,66 10-09-2020 

 
Oferty złożone przez wyżej wymienione podmioty spełniły warunki udziału w postępowaniu  

i podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 

L.p. Kryterium 
Liczba punktów 

(waga) 

1. Cena 30 (30%) 

2 Doświadczenie zespołu badawczego 50 (50%) 

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


 

 

 

3 Zidentyfikowane trudności i sposoby zapobiegania im 20 (20%) 

 
 

Ad. 1. Cena 30% – maksymalnie 30 punktów 

 

W kryterium “Cena” najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 30): cena oferty ocenianej. 

 

 

Ad. 2. „Doświadczenie zespołu badawczego”  50% – maksymalnie 50 punktów 

a. Członkowie zespołu badawczego (moderatorzy) będą oceniani według doświadczenia w 

realizacji badań terenowych, zgodnie z punktacją (0-40 pkt.): 

● 1 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym dodatkowym badaniu jakościowym, w 

którym wykorzystywana była technika IDI (max. 10 pkt); 

● 1 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym badaniu/projekcie z wykorzystaniem 

metod/technik panelu eksperckiego lub wywiadów eksperckich (max. 10 pkt); 

 1 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym badaniu z zakresu tematyki społecznej 

obejmującej w szczególności zagadnienia rynku pracy, kariery zawodowej, uczenia się 

przez całe życie, polityk publicznych (max. 10 pkt); 

● 1 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym badaniu z zakresu tematyki związanej z 

oceną użyteczności narzędzi cyfrowych lub potrzebami i/lub preferencjami 

użytkowników aplikacji, systemów, baz (max. 10 pkt). 

Każda oceniana osoba z zespołu moderatorów zaproponowana przez Wykonawcę, może 

uzyskać maksymalnie 4 punkty.  

Badania wskazane na potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu nie 

uzyskają punktacji w ramach tego kryterium. 

Zamawiający dokona oceny pierwszych 10 wskazanych przez Wykonawcę osób.  

b. Członkowie zespołu badawczego (badacze) będą oceniani według doświadczenia w 

sporządzaniu raportów i analiz, zgodnie z punktacją (0-10 pkt.): 

Ocenie podlegać będzie pierwszych 10 dokumentów: raporty i/lub ekspertyzy i/lub publikacje 

i/lub artykuły, przy czym: 

● ich autorem lub współautorem musi być badacz wskazany w składzie zespołu, 

● ich temat wlicza się do wybranego przez Zamawiającego zakresu tematycznego 

(podane niżej) 

 

Za każdy jeden w/w dokument można uzyskać maksymalnie:  



 

 

 

● 1 pkt za każdy tytuł dokumentu opracowanego na podstawie danych jakościowych 

z zakresu tematyki społecznej obejmującej w szczególności zagadnienia rynku 

pracy, kariery zawodowej, uczenia się przez całe życie, polityk publicznych (max. 

5 pkt); 

● 1 pkt za każdy tytuł dokumentu z zakresu tematyki związanej z oceną użyteczności 

narzędzi cyfrowych lub potrzebami i/lub preferencjami użytkowników aplikacji, 

systemów, baz (max. 5 pkt); 

Badania wskazane na potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu nie 

uzyskają punktacji w ramach tego kryterium. 

Ad. 3. „Zidentyfikowane trudności i sposoby zapobiegania im”  20% – maksymalnie 20 

punktów 

 

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w ofercie, a każdy z członków oceniających dokona 

indywidualnej oceny (może przyznać do 20 pkt.) opis kluczowych trudności mogących mieć 

negatywny wpływ na osiągnięcie celów badania i proponowane przez Wykonawcę sposoby 

zapobiegania tym trudnościom. Trudności te mają odnosić się do różnych etapów badania - 

począwszy od rekrutacji respondentów, pracy badaczy w terenie, a skończywszy na analizie 

materiału i opracowaniu raportów. 

W ramach tego kryterium oferta otrzyma od 0 do 20 punktów, przy czym: 

● 1 punkt za adekwatne wskazanie kluczowych trudności związanych z realizacją 

badania (max. 10 pkt); 

● 1 punkt za adekwatne względem nich proponowane sposoby zapobiegania tym 

trudnościom, wykraczające poza sposoby przedstawione w OPZ przez 

Zamawiającego (max. 10 pkt). 

Opis trudności i sposobów zapobiegania im powinny zostać przedstawione w sposób 

wyczerpujący, spójny i logiczny. W przypadku, gdy opis nie spełnia któregoś z tych 

wymogów lub spełnia je w sposób niewystarczający, punkty nie zostaną przyznane. 

W celu oceny oferty przedstawionej przez wykonawcę, zamawiający zsumuje wartości 

uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów.  

 

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

     

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

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

Grupa BST Sp. z o.o., ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice 

 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Grupa BST Sp. z o.o., ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice, została 

uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 
 
 
 


