
 

 

Warszawa, dnia 23-03-2022 r. 

……IBE/61/2022…….………….. 
(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 Administracji  
 

W dniach 08-03-2022 do 23-03-2022 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów chemicznych na potrzeby 

Instytutu Badań Edukacyjnych”.   

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 08-03-2022 na stronie 

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

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Liczba 

przyznanych pkt 
Data wpływu 

oferty 

1 
AGNUS Agnieszka Szustak, ul. 
Białostocka 9, 03-741 
Warszawa  

28 344,51 88,85 15.03.2022 

2 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
EWAPOL Józef Kwiatkowski ul. 
Sonaty 2/402, 02-744 
Warszawa 

25 705,97 97,97 15.03.2022 

3 
Higiena Serwis K. Pietrzyk-
Bilewicz Sp. j., ul. Kinowa 12 
m. 17, 04-019 Warszawa 

37 472,77 Nie dotyczy 
16.03.2022 
godz. 09.54 

4 
P.H.MONAR Kucharski Rafał ul. 
Turbinowa 3 lok. 56, 04-028 
Warszawa 

25 183,32 100,00 
16.03.2022 
godz. 09.48 

5 
Partner Monika Zapendowska, 
ul. Górska 9D/20, 00-740 
Warszawa 

42 391,75 Nie dotyczy 
16.03.2022 
godz. 09.49 

 
Oferta Wykonawcy wskazanego w pkt. 3 powyższej tabeli nie spełniła warunku zamówienia. 

Zamawiający wymagał aby Wykonawca zrealizował z należytą starannością co najmniej dwie 

(2.) dostawy artykułów chemicznych o wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto każda  

w okresie ostatnich 3 lat od dnia składania ofert. Wykonawca w wypełnionym załączniku nr 4 

wykazał tylko jedną dostawę w przedmiotowym zakresie. Ponadto Wykonawca nie załączył 

do oferty referencji (dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw), które były 

wymagane zgodnie z pkt. 3  i 5 d) treści ogłoszenia. W związku z powyższym oferta nie 

podlegała ocenie.  

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


 

 

 

Oferta Wykonawcy wskazanego w pkt. 5 powyższej tabeli nie spełniła warunku zamówienia. 

Zamawiający wymagał aby Wykonawca „zrealizował z należytą starannością co najmniej dwie 

(2.) dostawy artykułów chemicznych o wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto każda w 

okresie ostatnich 3 lat od dnia składania ofert”. W opisie spełnienia warunku Zamawiający 

wskazał, że Wykonawca załączy do każdej wykazanej dostawy, dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonanie. Wykonawca załączył do oferty wypełniony załącznik nr 4 oraz 

referencje dla dostawy wykazanej pod pozycją nr 2 załącznika nr 4. Do oferty została 

dołączona umowa z Wykonawcą wskazanym w pozycji nr 1 załącznika nr 4. Zamawiający nie 

może uznać, że umowa stanowi dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy.  

W związku z powyższym oferta nie podlegała ocenie.  

 

Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w pkt. 1, 2 i 4 powyższej tabeli spełniły 

warunki udziału w postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym  

w ogłoszeniu: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 

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 uznana została oferta złożona przez: 
P.H.MONAR Kucharski Rafał ul. Turbinowa 3 lok. 56, 04-028 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez P.H.MONAR Kucharski Rafał ul. Turbinowa 3 lok. 56, 04-028 Warszawa, 
została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  
 
 


