
 
 
 

 

 

  
Warszawa, dnia 24-02-2021 r. 

IBE/28/2021 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
 

 Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 

Nazwa zespołu: ZRK, Projekt: Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 
(etap 2) 
 

W dniach od 01-02-2021 r. do dnia 24-02-2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie 

dotyczące zamówienia pn.: “Testy WCAG”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 01-02-2021 r. na stronie 

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

2021-489-29793 zostały złożone następujące oferty: 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość przyznanych 

punktów  
Data wpływu 

oferty  

1 
Fundacja Widzialni AL. NMP 
34/8 42-202 Częstochowa 

42 000,00 zł 24,60 06-02-2021 

2 
Spółdzielnia Socjalna FADO, ul. 

Nawrot 94/96, 90-040 Łódź 
39 360,00 zł 26,25 09-02-2021 

3 
Akces Lab Mateusz Ciborowski 

ul. Towarowa 35 / 99, 
00-869 Warszawa 

24 590,16 zł 42,02 09-02-2021 

4 
ALTIX Sp. z  o. o. 

ul. Modlińska 246C 
03-152 Warszawa 

20 664,00 zł Nie dotyczy 09-02-2021 

5 
TestArmy Group S.A.,  

ul. Petuniowa 9/5, 53-238 
Wrocław 

34 440,00 zł 60,00 09-02-2021 

6 
nFinity.pl sp. z o.o. Ul. Wandy 

7/4, 53-320 Wrocław 
14 760,00 zł 70,00 09-02-2021 

7 

Agileo.|T Human Value Sp. z 
o.o. w organizacji, 41-300 

Dąbrowa Górnicza, ul. 
Sienkiewicza 6A, adres 

korespondencyjny: 40-103 
Katowice, Dębowa 44 

9 840,00 zł Nie dotyczy 09-02-2021 

 

Oferta złożona przez wykonawcę wskazanego w pkt. 4 powyższej tabeli nie spełniła warunku 

zamówienia o którym mowa w pkt. 3 a) treści ogłoszenia. W wykazie na spełnianie 

warunków zamówienia (załącznik nr 4 do ogłoszenia) Wykonawca wskazał usługę za kwotę 

mniejszą niż 6 tys. zł brutto (tj. 5 904,00 zł brutto), a wymagane było min. 6 tys. zł brutto.   W 

związku z powyższym oferta nie podlega ocenie. 

Oferta złożona przez wykonawcę wskazanego w pkt. 7 powyższej tabeli nie spełniła warunku 

zamówienia o którym mowa w pkt. 3 a) treści ogłoszenia. W wykazie na spełnianie 

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


 
 
 

 

 

warunków zamówienia (załącznik nr 4 do ogłoszenia) Wykonawca wskazał usługę za kwotę 

mniejszą niż 6 tys. zł brutto (tj. 4 920,00 zł brutto), a wymagane było min. 6 tys. zł brutto.   W 

związku z powyższym oferta nie podlega ocenie. 

 

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zwrócił się do nFinity.pl sp. z o.o. ul. 

Wandy 7/4, 53-320 Wrocław, z prośbą o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny przedstawionej 

oferty. Wykonawca wykazał, że jest w stanie wykonać zamówienie za cenę wskazana w 

formularzu ofertowym.  

 

Oferty złożone przez podmioty wskazane w pkt. 1, 2, 3, 5, 6 powyższej tabeli spełniają 

warunki zamówienia, a tym samym  podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi 

w ogłoszeniu: 

 

L.p. Kryterium 
Liczba punktów 

(waga) 

1. Cena 70 (70%) 

2. 
Doświadczenie - dodatkowe kwalifikacje osób skierowanych 
do realizacji zamówienia 

30 (30%) 

 

Ad. 1) Cena (70% – maksymalnie 70 punktów) 

Najwyższą liczbę punktów (70 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 70 pkt 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po 

przecinku.  

Ad. 2) Doświadczenie - dodatkowe kwalifikacje osób skierowanych do realizacji 

zamówienia (30% - maksymalnie 30 punktów). 

Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty w przypadku zaangażowania do 

realizacji Zamówienia osób, które posiadają co najmniej jeden aktualny certyfikat z 

przedstawionych poniżej: 

a) ISTQB Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów (Advanced 

Level - Technical Test Analyst) lub równoważny, 

b) ISTQB Poziom Zaawansowany - Analityk Testów (Advanced Level - Test 

Analyst) lub równoważny, 

c) ISTQB Advanced Level - Test Automation Engineer lub równoważny. 



 
 
 

 

 

Punkty będą przyznawane w przypadku wykazania: 

• przynajmniej trzech różnych z ww. certyfikatów – Wykonawca otrzyma 30 

pkt, 

• dwóch różnych  z ww. certyfikatów otrzyma - Wykonawca otrzyma 20 pkt, 

• jednego z ww. certyfikatów otrzyma - Wykonawca otrzyma 10 pkt. 

 
Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane.  
 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  
 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

nFinity.pl sp. z o.o. Ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław 

 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez nFinity.pl sp. z o.o. Ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław, została uznana za 

najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 
 
 
 


