
 
 
 

 

 

  

Warszawa, dnia 20-02-2023 r. 
IBE/49/2023 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
 

 Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 

Nazwa zespołu: ZRK, Projekt: Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 

(etap 2) 

 

W dniach od 03-02-2023 r. do dnia 20-02-2023 r. zostało przeprowadzone postępowanie 

dotyczące zamówienia pn.: „Ekspertyza dotycząca analizy prowadzonych na świecie badań 

zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności”. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 03-02-2023 r. na stronie 

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

2023-489-145133 zostały złożone następujące oferty: 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Liczba  przyznanych 

punktów  
Data wpływu 

oferty  

1 

Pani Ewa Gałecka-Burdziak,  
zam. Rosanów, 

Pan Łukasz Arendt,  
zam. Zgierz  

36 500,00 zł 90,00 
10-02-2023, 
godz. 19:04 

2 

Instytut Analiz Rynku Pracy 
Sp. z o. o., 00-159 Warszawa, 
ul. Gen. Władysława Andersa 

21/56 

36 000,00 zł Nie dotyczy  
13-02-2023, 
godz. 08:10 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę wskazanego w pkt. 2 powyższej tabeli nie spełniła warunku 

zamówienia o którym mowa w pkt. 3 a) treści ogłoszenia. Wykonawca nie przedstawił 

publikacji, która by spełniała warunek "w tym co najmniej 1 z wykorzystaniem tekstów 

ogłoszeń o pracę". Wykonawca wykazał publikacje "Metody i sposoby monitorowania 

zapotrzebowania na kwalifikacje", ale nie zawiera ona żadnej analizy z wykorzystaniem 

tekstów ogłoszeń o pracę, żadnego wykorzystania treści ogłoszeń o pracę, a jedynie opis 

narzędzia Skills-OVATE służącego analizie wakatów na podstawie ogłoszeń. W związku  

z powyższym oferta nie podlegała ocenie.  

 

Oferta złożona przez podmiot wskazany w pkt. 1 powyższej tabeli spełniła warunki 

zamówienia, a tym samym  podlegała ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi  

w ogłoszeniu: 

L.p. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Waga 

1 Cena 50 50% 

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


 
 
 

 

 

2 Doświadczenie Wykonawcy 50 50% 

RAZEM 100 100% 

Ad. 1.  W kryterium „Cena” najwyższą   liczbę   punktów  50 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą   
cenę   bru o, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 
Liczba punktów oferty =  cena oferty najniżej skalkulowanej x 50): cena oferty ocenianej 

 
Ad. 2. W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”  50%) będzie punktowane: 

a) każde opracowanie, ekspertyzę, artykuł lub analizę dotyczące zagadnień 

związanych z analizą rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje, zawody lub 

umiejętności, z wykorzystaniem tekstów ogłoszeń o pracę, i z okresu ostatnich 3 lat od dnia 

złożenia oferty. Będą oceniane tylko te publikacje które nie znajdą się w wykazie na 

potwierdzenie warunku zamówienia, oraz nie mają charakteru reklamowego lub 

promocyjnego  np. ulotki). Wykonawca załączy do oferty PDF publikacji lub wskaże link  

z dostępem do publikacji w załączniku nr 5 do oferty. Wykonawca za każdą publikację 

otrzyma pkt. 5, maksymalnie liczba pkt. 30. 

b) każda/każde inicjatywa/badanie dotycząca/e zapotrzebowania na 

kwalifikacje/zawody/umiejętności, z wykorzystaniem treści ogłoszeń o pracę, i z okresu 

ostatnich 3 lat od dnia złożenia oferty. Będą oceniane tylko te badania/inicjatywy, które nie 

znajdą się w wykazie na potwierdzenie warunku zamówienia. Wykonawca załączy do oferty 

wykaz inicjatyw/badań w załączniku nr 5 do oferty. Wykonawca za każdą/każde 

inicjatywę/badanie otrzyma pkt. 5, maksymalnie liczba pkt. 20. 

W ramach pkt. a) i b) można wykazać wyłącznie doświadczenie ekspertów  maksymalnie dwóch) 
wskazanych w ramach warunków udziału w postępowaniu. 
 
W wypadku zespołu ekspertów punktowana jest aktywność każdej osoby. Wynik będzie sumą 
przyznanych punktów za udział każdego eksperta w każdej wymienionej aktywności. Suma punktów 
nie może być większa niż 50. 
 
W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane. 
 
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów. 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

Panią Ewę Gałecką-Burdziak, zam. Rosanów; 

Pana Łukasza Arendta, zam. Zgierz.  

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez Panią Ewę Gałecką-Burdziak, zam. Rosanów oraz Pana Łukasza Arendta, 

zam. Zgierz, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 

punktów.  

 


