
 

Warszawa, dnia 29-10-2020 r. 

……IBE/287/2020…….………….. 
(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 Badań Międzynarodowych 
 

W dniach 16-10-2020 do 29-10-2020 r. zostało przeprowadzone postępowanie 

dotyczące: „Rekrutacja szkół do badania pilotażowego ICCS 2022”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 16-10-2020 r. na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe została złożona następująca oferta: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 

Cena oferty brutto 
(przed negocjacjami i 

po negocjacjach)  

Ilość 
przyznanych 

pkt 

Data 
wpływu 

oferty 

1 

WOJRON-EDU 
Wojciech Ronatowicz  
Ul. Gen. Wł. Andersa 

27A/48, 
00-159 Warszawa 

5 440,00 zł 100,00 20-10-2020 

 
 
Oferta złożona przez wyżej wymienionego wykonawcę spełniła warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
Oferta podlegała ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym w ogłoszeniu: 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 

Najwyższą liczbę punktów (100 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 100 pkt 

          cena oferty ocenianej      

 

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po 

przecinku.        

  

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


 

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

 

Ponadto w związku z faktem, iż oferta wykonawcy który otrzymał najwyższą liczbę 

punktów przekroczyła cenowo budżet Zamawiającego, to przeprowadził on negocjacje 

cenowe na podstawie pkt. 7 Treści ogłoszenia. W trakcie prowadzonych negocjacji 

wykonawca nie zweryfikował swojej oferty cenowej, pozostając przy wynagrodzeniu 

5 440,00 zł brutto, w konsekwencji czego Zamawiający dokonał zwiększenia środków w 

budżecie z kwoty 5 386,56 zł brutto na kwotę 5 440, zł brutto.  

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  

„WOJRON-EDU” Wojciech Ronatowicz”, ul. Gen. Wł. Andersa 27A/48, 00-159 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez “WOJRON-EDU” Wojciech Ronatowicz, ul. Gen. Wł. Andersa 

27A/48, 00-159 Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na 

najwyższą liczbę zdobytych punktów. Była to jedyna oferta złożona w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

 


