
  

Warszawa, dnia 27-04-2021 r. 

……IBE/58/2021…….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
 

  
Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 

przepisów o zamówieniach publicznych 
  

 
Nazwa zespołu: Zespół Badań Międzynarodowych  
 

W dniach 26-03-2021 r. do 27-04-2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie 
dotyczące: „Kontrola realizacji terenowej pilotażu Międzynarodowego Badania 
Umiejętności Dorosłych PIAAC”.  
 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 26-03-2021 r. 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 
IPSOS Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 34 A 
02-672 Warszawa 

101 750,00 zł 39,30 08.04.2021 r. 

2 
Grupa BST Sp. z o.o. 
Ul. Mieczyków 12, 
40-748 Katowice 

39 987,20 zł  100,00 
09.04.2021 r.  
godz. 09:43 

3 
EU-CONSULT Sp. z o.o., 

ul. Toruńska 18C/D, 80-
747 Gdańsk 

44 000,00 zł 90,88 08.04.2021 r. 

4 

ASM – Centrum Badań i 
Analiz Rynku Sp. z o.o., 

ul. Grunwaldzka 5 
99-301 Kutno 

63 646,00 zł 62,83 
09.04.2021 r.  
godz. 08:44 

5 
Grupa Doradcza Sp. z 

o.o., Sp. k., ul. Grzyśki 16, 
40-560 Katowice 

79 827,00 zł  Nie dotyczy  

09.04.2021  
godz. 10.01  

(oferta złożona po 
terminie)  

 
Oferta złożona przez Wykonawcę wskazanego w pkt 5 powyżej tabeli płynęła po 

terminie składania ofert. Oferta złożona została w dniu 09.04.2021 r. godz. 10.01, zaś 

termin wskazany przez Zamawiającego na składania ofert był wyznaczony do 

09.04.2021 r. godz. 10.00. W związku z powyższym ofert nie podlegała ocenie.  

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zwrócił się do Grupa BST Sp. z o.o., 

ul. Mieczyków 12,40-748 Katowice, z prośbą o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny 

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

cenę wskazana w formularzu ofertowym.  

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


  

Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w pkt 1- 4 powyższej tabeli spełniły 

warunki zamówienia i tym samym podlegały ocenie zgodnie z kryterium 

przedstawionym w ogłoszeniu: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 
 
Ad. 1. 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. 

 

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

 

Za najkorzystniejszą w postępowaniu 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.  
 
 
 


