
  

Warszawa, dnia 27-01-2023 r. 

……IBE/8/2023…….………….. 
(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 Badań Międzynarodowych  
 

W dniach 16-01-2023 r. do 27-01-2023 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Przeprowadzenie rekrutacji 150 szkół do badania głównego TIMSS 2023”. 

  
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 16-01-2023 r. na stronie 

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

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 
Cena max. 

oferty brutto 
Liczba przyznanych 

pkt 
Data i godzina 
wpływu oferty 

1 
Pan Marcin Łuczka 
 (zam. Warszawa) 

13 800,00 100,00 
23.01.2023 r., 

godz. 18:25 

2 
Pani Agnieszka Stefańska 

(zam. Kamionki) 
13 800,00 100,00 

23.01.2023 r., 
godz. 08:50 

3 
Pani Katarzyna Pasiak  

(zam. Łódź) 
13 800,00 100,00 

18.01.2023 r., 
godz. 15:59 

4 

Konsorcjum: 
Infondo Sp. z o.o.- lider 

konsorcjum, ul. 
Zegrzyńska 81A/102, 05-

119 Legionowo 
 

Infondo Pracowania 
Badawcza Sp. z o.o.- 
członek konsorcjum 

ul. Zegrzyńska 81A/102, 
05-119 Legionowo 

8 663,40 Nie dotyczy 
24.01.2023 r., 

godz. 01:17 

 

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy wskazanego 

w pkt 4 powyższej tabeli z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny 

przedstawionej oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień.  

W związku z powyższym oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie.  

 

Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w pkt 1-3 powyższej tabeli spełniły warunki 

zamówienia oraz nie zostały odrzucone, a tym samym podlegały ocenie zgodnie z kryterium 

przedstawionym w ogłoszeniu: 

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


  

 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 
 
Ad. 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. 

Zamawiający udzieli zamówienia 3 wykonawcom (osoby fizyczne/podmioty), którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów w ramach ustalonego rankingu.   

 

Za najkorzystniejsze w postępowaniu uznane zostały oferty złożone przez: 

1. Pana Marcina Łuczka (zam. Warszawa); 

2. Panią Agnieszkę Stefańską (zam. Kamionki); 

3. Panią Katarzynę Pasiak (zam. Łódź). 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferty złożone przez Pana Marcina Łuczka (zam. Warszawa), Panią Agnieszkę Stefańską (zam. 

Kamionki), Panią Katarzynę Pasiak (zam. Łódź) zostały uznane za najkorzystniejsze ze 

względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 

 

 


