
 
 
 

 

 

  
Warszawa, dnia 14.05.2019 r. 

IBE/80/2019 
(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 28.03.2019 r. do 14.05.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące 

zamówienia na testy bezpieczeństwa dla systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru 

Kwalifikacji. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 28.03.2019 r. na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe  oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 

1176290  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 

74 722,50 zł  99,83 2019-04-03 

2 
Pentesters Sp. z o.o., Pl. Andersa 7, 
61-894 Poznań 

72 570,00 zł 98,81 2019-04-05 

3 
Exatel S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 
Warszawa 

138 560,73 zł 66,04 2019-04-08 

4 
STM Solutions Sp. z o.o. Sp.k., ul. 
Równoległa 2, 02-235 Warszawa 

109 593,00 zł 45,57 2019-04-12 

5 
Optima Partners Sp. z o.o., Sp.k., ul. 
W. Rzymowskiego 53, 02-697 
Warszawa 

112 500,00 zł 

 
74,39 

 

2019-04-12 

6 
Securitum Audyty Sp. z o.o., Sp. k., 
ul. Zygmunty Zimmer 5, 30-441 
Kraków 

71 340,00 zł 100,00 2019-04-12 

7 
TestArmy Group S.A., ul. Petuniowa 
9/5, 53-238 Wrocław 

89 995,00 zł 85,49 2019-04-12 

 
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

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. 

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


 
 
 

 

 

 

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

 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez podmiot: Securitum Audyty Sp. z o.o., Sp. 
k., ul. Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta przedstawiona przez podmiot: Securitum Audyty Sp. z o.o., Sp. k., ul. Zygmunty Zimmer 5, 
30-441 Kraków została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 
punktów.  
 

 
 


