
 

 

 

Warszawa, dnia 04-04-2022 

………………IBE/80/2022………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 
 

Protokół z przeprowadzenia postępowania w trybie dokonania zakupu bez 

zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych  

 
Nazwa zespołu: OZP 

Projekt: „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności 

poznawczych dzieci i młodzieży” 

 

W dniach 17.03.2022 – 04.04.2022 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Redakcja językowa podręczników i materiałów postdiagnostycznych z obszaru psychologii”.   

 

Zamówienie było podzielone na 9 części.  

Część I postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 podręcznika do testów 

psychologicznych o objętości około 250 stron, w tym ok. 40% tabel;  

Część II postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 podręcznika do testów 

psychologicznych o objętości około 250 stron, w tym ok. 40% tabel ; 

Część III postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 podręcznika do testów 

psychologicznych o objętości około 250 stron, w tym ok. 40% tabel; 

Część IV postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 podręcznika do testów 

psychologicznych o objętości około 250 stron, w tym ok. 40% tabel; 

Część V postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 poradnika do publikacji 

popularnonaukowej z obszaru psychologii o objętości około 100 stron, w tym ok. 40% grafiki 

i tabele; 

Część VI postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 poradnika do publikacji 

popularnonaukowej z obszaru psychologii o objętości około 45 stron, w tym ok. 40% grafiki i 

tabele; 

Część VII postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 poradnika do publikacji 

popularnonaukowej z obszaru psychologii o objętości około 150 stron, w tym ok. 40% grafiki 

i tabele; 

Część VIII postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 instrukcji  do skali 

obserwacyjnej o objętości około 20 stron, w tym ok. 20% grafiki i tabele; 

Część IX postępowania – dotyczy wykonania redakcji językowej 1 instrukcji  do skali 

obserwacyjnej o objętości około 30 stron, w tym ok. 20% grafiki i tabele. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w dniu 17.03.2022 r. na stronie 

https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod 

numerem: 2022-489-99164 zostały złożone następujące oferty: 

 

 



 

 

 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 
Część 

zamówienia 
Cena oferty 

brutto  
Liczba przyznanych 

punktów 
Data wpływu 

oferty 

1 
Pani Joanna Zawadka 

zam. Warszawa  
I część 8 750,00 zł  100,00 23-03-2022 

2 
Pani Anna Adamczyk 

zam. Lublin  
II część  8 750,00 zł 100,00 

25-03-2022 
godz. 08:08 

3 
Pani Anna Adamczyk 

zam. Lublin 
III część  8 750,00 zł 100,00 

25-03-2022 
godz. 08:08 

4 
Pani Anna Adamczyk 

zam. Lublin 
IV część 8 750,00 zł 100,00 

25-03-2022 
godz. 08:08 

5 
Pani Anna Adamczyk 

zam. Lublin 
V część 3 500,00 zł  100,00 

25-03-2022 
godz. 08:08 

6 
Pani Joanna Zawadka 

zam. Warszawa 
VI część 1 575,00 zł 100,00 23-03-2022 

7 
Pani Joanna Zawadka 

zam. Warszawa 
VII część 5 250,00 zł 100,00 23-03-2022 

8 
Pani Joanna Zawadka 

zam. Warszawa 
VIII część 700,00 zł  100,00 23-03-2022 

9 
Pani Joanna Zawadka 

zam. Warszawa 
IX część 1050,00 zł  100,00 23-03-2022 

 
Oferty złożona przez wyżej wymienionych Wykonawców spełniły warunki udziału w 

postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym w ogłoszeniu: 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 

Warunki zamówienia i kryteria oceny były takie same dla każdej części zamówienia.  

 

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. 
 
Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów tworzy ranking wykonawców w każdej 
części zamówienia.  
 

Zamawiający udzieli zamówienia w każdej części postępowania Wykonawcy który uzyska 

najwyższą liczbę punktów.  



 

 

 

 

Za najkorzystniejszą w I, VI, VII, VIII, IX części zamówienia uznana została oferta złożone 

przez: 

Panią Joannę Zawadkę zam. Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Panią Joannę Zawadkę zam. Warszawa, została uznana za 

najkorzystniejszą w I, VI, VII, VIII, IX części zamówienia ze względu na najwyższą liczbę 

zdobytych punktów. Była to jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowych części 

zamówienia.  

 

Za najkorzystniejszą w II, III, IV, V części zamówienia uznana została oferta złożone przez: 

Panią Anną Adamczyk zam. Lublin 

 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez Panią Annę Adamczyk zam. Lublin, została uznana za najkorzystniejszą 

w II, III, IV, V części zamówienia ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów. Była to 

jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowych części zamówienia.  

 


