
 
 
 

 

 

  
Warszawa, dnia 22.02.2019 r. 

IBE/362/2018 
(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 ZRK) 
 

W dniach 24.01.2019 r. do 22.02.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące 

zamówienia na analizę, rekomendacje oraz wdrożenie zmian dotyczących zgodności 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 24.01.2019 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 

1162695 zostały złożone następujące oferty: 

 

Lp. nazwa Wykonawcy/ dane 
kontaktowe 

cena oferty 
brutto 

ilość 
przyznanych 

pkt 

data wpływu oferty 

1  
BLUE energy sp. z o.o., ul. 
Towarowa 35, 61-896 Poznań 

108 240,00 zł  84,97 2019-02-01 

2 

Softtutor Consulting Sp.z o.o.Sp. 
K. 
ul. Puławska 433, 02-801 
Warszawa 

120 540,00 zł 79,36 2019-02-04 

3 

Centrum Bezpieczeństwa 
Informatycznego 
ul. Graniczna 11 | 22-300 
Krasnystaw 

98 400,00 zł Nie dotyczy 2019-02-07 

4 
FIRMA ABIWAY MAREK 
ABRAMCZYK ul. Czarna Droga 86  
62-064 Plewiska 

85 000,00 zł 100,00 2019-02-07 

 
Oferta nr 3 złożona przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, ul. Graniczna 11, 22-
300 Krasnystaw podlega odrzuceniu. 
 
Zamawiający wymagał wskazania trzech odrębnych przedmiotowo audytów, przy czym 
każdy z nich musiał opiewać na wartość min. 50 000 zł, odnoszących się odpowiednio do 
ppkt b, c ,d o których mowa w treści ogłoszenia – załącznik nr 1. Na podstawie treści 
przedstawionej oferty oraz udzielonych wyjaśnień nie wynika jednoznacznie, aby Centrum 
Bezpieczeństwa Informatycznego spełniło te wymogi. Wykonawca wskazał co prawda, jedną 
usługę o wartości 155 000,00 zł, jednakże nie był w stanie wykazać, że wymagane w 
ogłoszeniu zakresy audytów opiewały na kwoty minimalne. 
 
Oferty złożone przez pozostałe firmy (nr 1,2,4) spełniły warunki udziału w postępowaniu i 
podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
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Cena – 70 pkt.  
W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 70): cena oferty 

ocenianej 

 

Doświadczenie – 30 pkt. 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie osób wskazanych do 

realizacji przedmiotowego zamówienia.  

a) Oferta otrzyma  30 punktów w przypadku gdy wskazany do realizacji 

zamówienia audytor posiada certyfikat CISA (poświadczone kopią certyfikatu). 

Ocena będzie dokonywana na zasadzie 0-1 (posiada/nie posiada). 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez podmiot: FIRMA ABIWAY 
MAREK ABRAMCZYK ul. Czarna Droga 86, 62-064 Plewiska 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta przedstawiona przez podmiot ABIWAY MAREK ABRAMCZYK ul. Czarna Droga 86, 
62-064 Plewiska została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę 
zdobytych punktów.  
 

 


