
 
 
 

 

 

  

Warszawa, dnia 23-08-2021 r. 
IBE/221/2021  
(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 ds. Badań i Analiz Edukacyjnych 
 

W dniach od 28-07-2021 r. do dnia 23-08-2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie 

dotyczące zamówienia pn.: “Wykonanie transkrypcji z nagrań audio wywiadów 

indywidualnych (IDI) realizowanych w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla 

dorosłych”. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 28-07-2021 r. na stronie 

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

2021-2342-61568 zostały złożone następujące oferty: 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość przyznanych 

punktów  
Data wpływu 

oferty  

1 
ASM – Centrum Badań i Analiz 

Rynku Sp. z o.o., ul. 
Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

70 290,00 zł 50,18 06-08-2021 

2 
E-transkrypcje.pl Marta Karp, 

ul. Antoniukowska 19B lok. 
32, 15-740 Białystok 

35 272,80 zł 100,00 06-08-2021 

3 
DSM Intelligence Sp. z o.o., 

ul. Zwierzyniecka 25A, 15-312 
Białystok 

78 341,40 zł 45,02 09-08-2021 

 

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zwrócił się do E-transkrypcje.pl Marta 

Karp, z prośbą o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny przedstawionej oferty. Wykonawca wykazał, 

że jest w stanie wykonać zamówienie za cenę wskazaną w formularzu ofertowym.  

 

Oferty złożone przez podmioty wskazane w pkt 1, 2, 3 powyższej tabeli spełniają warunki 

zamówienia, a tym samym podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi  

w ogłoszeniu: 

 

a) „Cena” (100% - maksymalnie 100 pkt) 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100 / cena oferty 

ocenianej 
 
 

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


 
 
 

 

 

Ocena kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
   
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

E-transkrypcje.pl Marta Karp, ul. Antoniukowska 19B lok. 32, 15-740 Białystok 

 

Uzasadnienie wyboru:  
E-transkrypcje.pl Marta Karp, ul. Antoniukowska 19B lok. 32, 15-740 Białystok, została 

uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 
 
 
 


