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Warszawa, 2019-03-28   

IBE/80/2019 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie testów bezpieczeństwa dla systemu 

informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2019 – czerwiec 2020 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Ekspert/zespół Ekspertów 

dysponujący poniższym doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje 

Ekspertem/zespołem Ekspertów, posiadającym poniższe doświadczenie którzy 

spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

a) Posiadają minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów 

bezpieczeństwa dla zamówień powyżej 20 000 brutto każdy (poświadczone wykazem 

przeprowadzonych minimum 2 testów bezpieczeństwa rocznie (łącznie 6 testów). 

b) Przynajmniej jeden z członków zespołu ekspertów biorących udział w testach 

bezpieczeństwa musi posiadać certyfikaty: OSCP(Offensive Security Certified 

Professional), CISM (Certified Information Security Manager). Warunkiem udziału w 

postępowaniu jest posiadanie każdego z wymienionych certyfikatów.      

 

W przypadku gdy składającym ofertę jest: 

 Podmiot dysponujący Ekspertem lub Ekspert - wszystkie powyższe warunki 
udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione. 

 Podmiot dysponujący Ekspertami lub Zespół Ekspertów  - wszystkie powyższe 
warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione łącznie przez zespół. 

  
Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która 
będzie przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

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 

 

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 

 

Czas wykonania – 30 pkt. 

W tym kryterium Komisja przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty za skrócenie czasu 

wykonania testów z każdego etapu wraz z przygotowaniem raportu: 30 pkt za realizację 

danego etapu zamówienia w terminie 15 dni roboczych. 

 

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

 

5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy - załącznik nr 3; 

 wykaz spełniania warunków udziału – załącznik nr 4; 

 certyfikaty OSCP, CISM o których mowa w pkt. 3 ppkt 2. 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 
ogłoszenia w terminie do 04-04-2019 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

 złożyć osobiście w pokoju B3 Instytutu Badań Edukacyjnych/  

 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  ustalenia 

szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny.  

 

Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być zmienione 

lub odwołane przez Zamawiającego. 


