
 

Warszawa, dnia 16-12-2022 r. 

……IBE/716/2022…….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 

  
Protokół z przeprowadzenia postępowania w trybie dokonania zakupu bez 

zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych   
 
Nazwa zespołu: Zespół Kadr (ZK) 

Projekty:  

1) „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie 

rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4””, 

POWR.02.13.00-00-0001/19; 

2) "Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych 

w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju.”, POWR.02.13.00-00-

0001/20; 

3) „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” 

POWR.02.11.00-00-1001/20; 

4) „Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych – etap II” POWR.02.15.00-

00-0002/19; 

5) „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności 

poznawczych dzieci i młodzieży”, POWR.02.10.00-00-9002/17; 

6) „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, POWR.04.01.00-00-UP01/18; 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

„Wiedza, Edukacja, Rozwój”, innych projektów oraz w ramach statutowej działalności Instytutu 

Badań Edukacyjnych. 

 

W dniach 06-12-2022 do 16-12-2022 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym 

orzeczeniem lekarskim dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w 2023 r.”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 06-12-2022 na stronie 

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

2022-489-137831 zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 
Cena oferty brutto 

Liczba 
przyznanych pkt 

Data i godzina 
wpływu oferty 

1 

Centermed Warszawa 
Sp. z o.o.,  

ul. Waryńskiego 10A,  
00-630 Warszawa  

22 298,60 zł 98,03 
07-12-2022 r., 

godz. 02:04 

2 
POLMED S.A., Osiedle 
Kopernika 21, 83-200 

Starogard Gdański  
21 860,00 zł 100,00 

13-12-2022 r., 
godz. 13:36 

 

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający dokonał poprawy omyłki rachunkowej 

na formularzu ofertowym w ofercie Centermed Warszawa Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 10A, 

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


 

00-630 Warszawa. Kwota całkowita w formularzu ofertowym z dnia 07-12-2022 r. wynosiła 

22 133,00 zł brutto, zaś po poprawie 22 298,60 zł brutto. Poprawa omyłki rachunkowej 

wynikała z błędnego zsumowania stawki VAT.  

 
Oferty złożone 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%) 

 
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.    
Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

POLMED S.A., Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański 
 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez POLMED S.A., Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, została 

uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 


