
 

Warszawa, dnia 23-02-2023 r. 

……IBE/55/2023…….………….. 
(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 Administracji (ZA) 

Projekty: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez 

wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 

4”, „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności 

poznawczych dzieci i młodzieży”, projektu międzynarodowego oraz w ramach prowadzonej 

działalności statutowej.  

 

W dniach 08-02-2023 do 23-02-2023 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

“Usługi kurierskie krajowe i międzynarodowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8”.   

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 08-02-2023 na stronie 

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

2023-489-145678 zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 
Cena oferty brutto 

Liczba 
przyznanych pkt 

Data wpływu 
oferty 

1 
Arrows Service s.c.,  

ul. Przyleśna 6, 05-126 
Kąty Węgierskie  

42 017,95 zł 100,00  
13-02-2023, 
godz. 16:23 

2 
KOLBASOB Sp. z o.o., 
 ul. Mińska 65, 03-828 

Warszawa  
24 748,17 zł Nie dotyczy  

14-02-2023, 
godz. 11:20 

3 
Global Express Sp.  z o.o., 

ul. Dzwonkowa 17, 02-
290 Warszawa  

42 280,75 zł Nie dotyczy  
16-02-2023, 
godz. 10:12 

 

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający dokonał poprawy omyłki rachunkowej 

na cenniku szczegółowym, a tym samym na formularzu ofertowym, w ofercie Arrows Service 

s.c., ul. Przyleśna 6, 05-126 Kąty Węgierskie (poz. nr 1 powyższej tabeli). Kwota całkowita 

zamówienia w cenniku szczegółowym oraz w formularzu ofertowym z dnia 13-02-2023 

wynosiła 40 099,15 zł brutto, zaś po poprawie 42 017,95 zł brutto. Poprawa omyłki 

rachunkowej wynikała z błędnego zsumowania poszczególnych pozycji cennika.  

 

W dniu 20-02-2023 Zamawiający przeprowadził negocjacje ceny z firmą Arrows Service s.c. 

W trakcie prowadzonych negocjacji Wykonawca nie zweryfikował swojej oferty cenowej. 

Powyższe było podyktowane ogólnym wzrostem cen usług kurierskich. Tym samym 

Zamawiający w dniu 21-02-2023 zdecydował się na zwiększenie zabezpieczonych środków 

finansowych do kwoty: 42 017,95 zł brutto.  

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


 

 

Oferta wskazana w pozycji nr 2 powyższej tabeli nie spełniła warunku zamówienia, o którym 

mowa w pkt. 3 treści ogłoszenia. Wykonawca w załączonym wykazie na spełnianie warunku  

z dnia 13-02-2023 wskazał dwie usługi kurierskie, jednak bez określenia czy były to usługi 

kurierskie krajowe i międzynarodowe. Z uwagi na powyższe, Zamawiający wezwał 

wykonawcę do zweryfikowania wykazu na spełnianie warunków zamówienia. W dniu 16-02-

2023 Wykonawca przesłał wypełniony wykaz, gdzie usługa wskazana z poz. nr 1 nie 

obejmowała usługi kurierskiej międzynarodowej, zaś usługa wykazana w poz. nr 2 nie 

spełniała warunku w zakresie wartości zamówienia – wykazana usługa opiewała na mniej niż 

20 tys. zł netto. W związku z powyższym wykonawca nie podlegał ocenie.  

 

Oferta wskazana w pozycji nr 3 powyższej tabeli wpłynęła po terminie składania ofert. 

Wykonawca przesłał ofertę w dniu 16-02-2023 godz. 10:12, a termin składania ofert upływał 

w dniu 16-02-2023 o godz. 10.00. W związku z powyższym wykonawca nie podlegał ocenie.  

 
Oferta złożona przez wykonawcę wskazanego w poz. nr 1 powyższej tabeli spełniła warunek 
udziału w postępowaniu, a tym samym podlegała ocenie zgodnie z kryterium 
przedstawionym w ogłoszeniu: 
 

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

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

Arrows Service s.c., ul. Przyleśna 6, 05-126 Kąty Węgierskie 
 
Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez Arrows Service s.c., ul. Przyleśna 6, 05-126 Kąty Węgierskie, została 

uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 
 


