
  

Warszawa, dnia 12-01-2021 r. 

……IBE/355/2020…….………….. 
(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 29-12-2020 do 12-01-2021 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 
„Rekrutacja szkół do badania głównego PIRLS 2021”.  
 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 29-12-2020 na stronie 

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

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 

Rekruter 
wskazany do 

realizacji 
zamówienia  

Cena oferty 
brutto 

Ilość 
przyznanych 

pkt 

Data wpływu 
oferty 

1 
Pani Katarzyna Pasiak 
(zam. Łódź) 

Katarzyna 
Pasiak 

7 500,00 zł Nie dotyczy 06-01-2021 r. 

2 
Pani Agnieszka Stefańska 
(zam. Kamionki) 

Agnieszka 
Stefańska 

7 500,00 zł 100,00 06-01-2021 r. 

3 
Agnieszka Wincenciak 
(zam. Warszawa)  

Agnieszka 
Wincenciak 

7 500,00 zł 100,00 
07-01-2021 r., 

godz. 03:03 

4 

Centrum Badań 
Terenowych Radosław 
Meissner, ul. Ostroroga 
39/5, 64-100 Leszno  

Adam Jacuński 
24 000,00 

(cena 
jednostkowa - 

8 000,00 zł) 

Nie dotyczy 
07-01-2021 r., 

godz. 09:34 

Teresa 
Skoczkowska 

Marzena 
Woźniak 

 
Oferta złożona przez wykonawcę wskazanego w pkt. 1 powyżej tabeli nie podlegała ocenie  

z uwagi na niekompletność złożonej oferty. Wykonawca nie załączył do oferty załącznika nr 4 

– tj. Wykazu spełniania warunków, który był wymagany przez Zamawiającego, zgodnie  

z treścią ogłoszenia z dnia 29.12.2020 r. Brak załącznika nr 4 nie pozwala na weryfikację 

spełniania warunku zamówienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym oferta nie 

podlega ocenie.   

Oferta złożona przez wykonawcę wskazanego w pkt. 4 powyżej tabeli nie spełniła wymagań 

określonych w pkt. 3 treści ogłoszenia z dnia 29.12.2020 r. . Doświadczenie rekrutera, Pana 

Adama Jacuńskiego, nie spełnia definicji badania edukacyjnego. W związku z powyższym 

oferta nie podlega ocenie.   

 

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


  

Należy zauważyć, że po zsumowaniu kwot z ofert nr 2, 3 i 4 przewyższa ona środki finansowe 

zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia, tj. 22 500,00 zł brutto. Tym 

samym, nawet gdyby oferta nr 4 spełniła warunek zamówienia, to  

i tak nie zostało by udzielone zamówienie Centrum Badań Terenowych w zakresie jednego 

rekrutera, tak aby wypełnić trzecie miejsce na liście rankingowej.  

W związku z powyższym, postępowanie w zakresie realizacji zamówienia przez jednego 

rekrutera zostanie ponownie ogłoszone w najbliższym możliwym czasie.  

 

Oferty złożona przez Wykonawców wskazanych w pkt. 2 i 3 powyżej tabeli spełniły warunek 

ogłoszenia, a tym samym podlegały ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym  

w ogłoszeniu: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 

 
 
Ad. 1. Kryterium - Cena  - 100% – maksymalnie 100 punktów 
 
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. 
 
Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów tworzy ranking wykonawców.  

 

Zamawiający udzieli zamówienia kolejnym rekruterom  z listy rankingowej aż do wyczerpania 

liczby szkół do zrekrutowania, przy założeniu że jeden rekruter zrekrutuje 50 szkół,  

a wszystkich szkół do zrekrutowania jest w sumie 150. Zamówienie zostanie udzielone 3 

rekruterom.  

 

Jeżeli Zespół rekruterów lub Podmiot który dysponuje zespołem rekruterów znajdzie się na 

pozycji 2 lub 3 rankingu, a wskaże liczbę rekruterów przekraczającą 3 rekruterów, to jego 

oferta zostanie pomniejszona w taki sposób aby całe zamówienie było wykonane łącznie 

przez 3 rekruterów.  

 

Za najkorzystniejsze w postępowaniu uznane zostały oferty złożona przez: 

1) Panią Agnieszkę Stefańską (zam. Kamionki) 

2) Panią Agnieszkę Wincenciak (zam. Warszawa) 



  

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferty złożone przez Panią Agnieszkę Stefańską (zam. Kamionki) oraz Panią Agnieszkę 

Wincenciak (zam. Warszawa), zostały uznana za najkorzystniejsze ze względu na najwyższą 

liczbę zdobytych punktów. 

 


