
 

 

Warszawa, dnia 09-11-2020 r. 

……IBE/260/2020…….………….. 
(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 Administracyjny   
 

W dniach 21-10-2020 do 09-11-2020 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Zakup i dostawa artykułów higienicznych i chemicznych na potrzeby Instytutu Badań 

Edukacyjnych”.  

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 21-10-2020 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość przyznanych 

pkt 
Data wpływu 

oferty 

1 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
EWAPOL Józef Kwiatkowski ul. 
Sonaty 2/402, 02-744 
Warszawa  

24 687,27 zł 100,00 
27.10.2020 
godz. 09:02 

2 
EKOPLUS Tomasz Sulich, Al. 
Łochowska 73, 07-130 Łochów  

 27 114,61 zł Nie dotyczy  
27.10.2020 
godz. 09:46 

3 
AGAPIT Sp.  z o.o. Sp. k., ul. 
M.Zientary-Malewskiej 26, 10-
302 Olsztyn  

28 824,88 zł 85,65 
27.10.2020 
godz. 11:24 

4 
ADMOR  Jolanta Moryto ul. 
Wilczyńskiego 35/1, 26-600 
Radom  

28 549,73 zł Nie dotyczy 
26.10.2020 
godz. 07:48 

 
Oferty Wykonawców wskazanych w pkt. 2 i 4 powyższej tabeli zostały złożone na 

nieaktualnych cennikach szczegółowych. Zamawiający w dniu 23-10-2020 r. zmodyfikował 

cennik szczegółowy (załącznik nr 2a do treści ogłoszenia) zamieszczając go na oficjalnej 

stronie internetowej IBE PIB. Tak zamieszczona modyfikacja dała możliwość każdemu z 

wykonawców zweryfikowanie swojej oferty w terminie składania ofert. Pomimo tego 

wykonawcy wskazani w pkt. 2 i 4 powyższej tabeli nie zweryfikowali swoich ofert. Wycena 

zamówienia na pierwotnych cennikach szczegółowych spowodowała że został wyceniony 

odmienny przedmiot zamówienia niż ten który znalazł się w zmodyfikowanym cenniku. W 

związku z powyższym oferty nie podlegały ocenie.  

 

 

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


 

 

Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w pkt. 1 i 3 powyższej tabeli spełniły warunki 
udziału w postępowaniu i podlegały 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: 
 
Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 

    
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: 
Przedsiębiorstwo Handlowe EWAPOL Józef Kwiatkowski ul. Sonaty 2/402, 02-744 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowe EWAPOL Józef Kwiatkowski ul. Sonaty 
2/402, 02-744 Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę 
zdobytych punktów.  
 


