
 
 
 

 

 

  
 

Warszawa, dnia 11-06-2021 r. 

IBE/155/2021 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
 
 

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

 

Nazwa zespołu: ZSK4, Projekt: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie 
regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników 
końcowych systemu – ZSK 4”. 
 

W dniach od 20-05-2021 r. do dnia 11-06-2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie 

dotyczące zamówienia pn.: „Przeprowadzenie 10 jednodniowych seminariów 

informacyjnych oraz 120 godzin indywidualnych konsultacji on-line przeznaczonych dla 

przedstawicieli uczelni wyższych zainteresowanych opisywaniem syntetycznych 

charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla uczelni wyższych”. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 20-05-2021 r. na stronie 

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

2021-489-49538 została złożona następująca oferta: 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość przyznanych 

punktów  
Data wpływu 

oferty  

1 
BUSINESS DESIGNERS Sp.  z 

o.o., Plac Trzech Krzyży 
10/14, 00-499 Warszawa 

64 000,00 9,00 30-05-2021 

 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę, wskazanego w powyższej tabeli spełniła warunki 

zamówienia, a tym samym podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi  

w ogłoszeniu: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

I Cena 4 (40%) 

II 
Doświadczenie zespołu ekspertów wybranych do 
realizacji zamówienia 

6 (60%) 

 RAZEM 10 (100%) 

 

 

 

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


 
 
 

 

 

 

 

I. Cena - 40% – maksymalnie 4 punktów 

 

W kryterium “Cena” najwyższą liczbę punktów (4 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 4): cena oferty ocenianej. 

 

II. Doświadczenie zespołu ekspertów wybranych do realizacji zamówienia – 60 % - 

maksymalnie 6 pkt. 

 

W ramach tego kryterium Oferent wykaże doświadczenie członków zespołu wskazując: 

4.2a) Przeprowadzenie projektów/działań powiązanych z opisywaniem kwalifikacji pełnych 
właściwych dla szkolnictwa wyższego – 3 pkt 
 
Podmiot dysponujący zespołem ekspertów lub zespół ekspertów zgłoszony do realizacji 
zamówienia powinien móc się wykazać projektami/działaniami (np. prowadzenie 
konferencji, seminariów, warsztatów) wykonanymi w ciągu ostatnich 3 lat, dotyczącymi 
opisywania kwalifikacji oraz nawiązującymi do języka efektów uczenia się. 

 
Można otrzymać 1 punkt za opis projektu/działania zawierający następujące informacje:  

a) osoby zaangażowane we wskazanym projekcie i wskazane do realizacji zamówienia; 

b) podmiot, dla którego był realizowany projekt/działanie; 

c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu/działania; 

d) opis, czego dotyczył projekt/działanie; 

e) opis zadań wykonywanych w projekcie przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia.    

Można wskazać maksymalnie 3 projekty/działania, przy czym za każdy z nich można 
otrzymać 1 pkt. W sumie za to kryterium można otrzymać max. 3 punkty. Jeśli jakiś 
projekt/działanie był wykonywany wspólnie przez członków zespołu ekspertów, to może być 
wskazany tylko raz.  
 
4.2b) Przedstawienie próbek pracy z obszaru opisywania kwalifikacji pełnych właściwych dla 
szkolnictwa wyższego - 3 pkt 
 
Podmiot dysponujący zespołem ekspertów lub zespół ekspertów zgłoszony do realizacji 
zamówienia  powinien móc się wykazać opisami kwalifikacji / projektami opisów 
kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego wykonanymi w ciągu ostatnich 3 
lat.  
 
Można otrzymać 1 punkt za opis kwalifikacji/projekt opisu podając następujące informacje: 
opis zawierający syntetyczną charakterystykę kwalifikacji pełnej dostępny w rejestrze ZRK 
lub program studiów/sylabus zawierający efekty uczenia się dla kwalifikacji zamieszczony na 
stronie uczelni (w postaci aktywnego linku) lub przesłany jako plik w formacie PDF/DOCX.  



 
 
 

 

 

 
Można wskazać maksymalnie 3 opisy kwalifikacji lub projekty opisów, przy czym za każdy z 
nich można otrzymać max. 1 pkt. W sumie za to kryterium można otrzymać max. 3 punkty. 
Jeśli jakiś projekt/działanie był wykonywany wspólnie przez członków zespołu ekspertów, to 
może być wskazany tylko raz. 
 

Na potwierdzenie spełniania powyższego kryterium Zespół ekspertów lub Podmiot 

dysponujący zespołem ekspertów przedstawi uzupełniony wykaz, który stanowi załącznik nr 

5 do ogłoszenia.  

 
W celu oceny oferty przedstawionej przez Wykonawcę, Zamawiający zsumuje wartości uzyskanych 

punktów z poszczególnych kryteriów.  

 

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: 

BUSINESS DESIGNERS Sp.  z o.o., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez BUSINESS DESIGNERS Sp.  z o.o., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 

Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 

punktów. Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym zamówieniu.  

 
 
 
 


