
 

 

Warszawa, dnia 13.07.2022 r. 

 
……………IBE/218/2022…………….………….. 
(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 ds. Systemu Kwalifikacji  
 

W dniach 23.06.2022 r. do 13.07.2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące:  

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy treści wniosków o włączenie kwalifikacji 

rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 23.06.2022 r. na stronie 
https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod 
numerem 2022-489-115054 zostały złożone następujące oferty: 

 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Liczba 

przyznanych pkt 
Data wpływu 

oferty 

1. 

Konsorcjum: 
 

Lider konsorcjum:   
Infondo Sp. z o.o., ul. 

Zegrzyńska 81A/102, 05-
119 Legionowo 

 
Partner konsorcjum: 
Infondo Pracowania 

Badawcza Sp. z o.o., ul. 
Zegrzyńska 81A/102, 05-

119 Legionowo 
 

17 578, 00 zł 81,33 
01.07.2022 r. 
godz. 08:50 

2. 
Pani Karolina Messyasz 

zam. Łódź 
22 990,00 zł 92,94 

01.07.2022 r. 
godz. 09:26 

 
 

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zwrócił się do Pani Karoli Messyasz, z 

prośbą o wyjaśnienie omyłki rachunkowej. Wykonawca wykazał, że maksymalna kwota 

zamówienia powinna wynosić 22 990,00 zł brutto, a nie tak jak pierwotnie to zostało 

wyliczone w ofercie:  23 000,00 zł brutto.  

 

Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w powyższej tabeli spełniły warunki udziału 

w postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 

https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zapytania-ofertowe


 

 

 

 

Kryterium 
Liczba punktów 

(waga)  

Kryterium I: Cena 30 (30%) 

Kryterium II: Doświadczenie eksperta 40 (40%)  

Kryterium III: Lista zmiennych wraz ze wskazaniem klucza 
kodowego 

30 (30%) 

RAZEM 100 (100%) 

 

 

Ad. Kryterium I: Cena - 30% = 30 pkt. 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania całości zamówienia 
podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Liczba punktów w tym kryterium 
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty 

ocenianej ) x 30 pkt 

 
Ad. Kryterium II: Doświadczenie eksperta – 40% = 40 pkt. 

Zamawiający informuje, że doświadczenie wykazane przez Wykonawcę w pkt. 3 treści 
ogłoszenia nie może być jednocześnie przedstawione na spełnianie kryteriów zamówienia w 
pkt. 4 treści ogłoszenia.  

Kryterium 

Możliwa do 
uzyskania 

liczba 
punktów 

Szczegółowe zasady oceniania 

Udział w realizacji badania 
dotyczącego 
Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji i/lub w 
obszarze edukacji. Na 
udział w badaniu składają 
się następujące działania: 
projektowanie, realizacja, 
analiza danych, 
formułowanie wniosków. 

15 pkt. Za każde badanie (realizowane samodzielnie lub 
w zespole) w tym obszarze Wykonawca otrzyma 
5 pkt.  
Maksymalnie Zamawiający może przyznać 15 
punktów po 5 punktów za każdego badanie w 
którym Wykonawca realizował przynajmniej 
jedno z działań. Wykonawca może wskazać 
maksymalnie 3 badania.  

Doświadczenie w analizie 
danych przy użyciu metod 
analizy treści z 
uwzględnieniem metod 
ilościowych  

15 pkt. Za każde wskazane działanie analityczne  w 
ramach, którego analizowane były dane przy 
użyciu metod analizy treści, z uwzględnieniem 
metod ilościowych, Wykonawca otrzyma 5 pkt.  
Maksymalnie Zamawiający może przyznać 15 
punktów. Wykonawca może wskazać 
maksymalnie 3 działania analityczne.  

Doświadczenie w 
przygotowaniu 

10 pkt. Za każdy raport/publikację/opracowanie o 
tematyce społecznej, w którym wykorzystano 



 

 

raportów/publikacji/oprac
owań o tematyce 
społecznej, w których 
wykorzystano metody 
analizy treści. 

metody analizy treści otrzyma 2 pkt  
Maksymalnie Zamawiający może przyznać 10 
punktów. Wykonawca może wskazać 
maksymalnie 5 raportów/publikacji/opracowań.  

 
Ad. Kryterium III: Lista zmiennych –     30 % =      30 pkt. 

Kryterium 

Możliwa do 
uzyskania 

liczba 
punktów 

Szczegółowe zasady oceny ofert 

Wartość merytoryczna 
zmiennych oraz 
zaproponowanych kluczy 
kodowych 

Od 0-     30 
pkt.  

Oferta otrzyma: 
● 0 pkt za każdą zmienną 

nieistotną z punktu widzenia 
realizowanego zamówienia 

●      2 pkt za każdą zmienną 
istotną w ocenie 
Zamawiającego, bez 
wskazania propozycji klucza 
kodowego 

●      3 pkt za każdą zmienną, 
istotną w ocenie 
Zamawiającego, wraz z 
propozycją klucza kodowego 

Maksymalnie Zamawiający może przyznać      
30 punktów. Wykonawca może wskazać 
maksymalnie 10 zmiennych wraz z kluczem 
kodowym.  

 
1. W kryterium cena, doświadczenie eksperta, lista zmiennych wraz ze wskazaniem 

klucza kodowego - ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Oceną indywidualną w danym kryterium jest suma punktów przyznana przez 

oceniającego w ramach podkryteriów. 

3. Punkty otrzymane przez ofertę w danym kryterium podczas oceny indywidualnej 

zostaną do siebie dodane, a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie 

liczbą punktów jaką otrzyma dana oferta w danym kryterium. 

4. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do 

siebie dodane. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą 

liczbę punktów. 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: 

Panią Karolinę Messyasz zam. Łódź 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez Panią Karolinę Messyasz zam. Łódź została uznana za najkorzystniejszą 

ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  


