
 
 

 

Warszawa, dnia 06-11-2020 r. 

……IBE/244/2020…….………….. 

(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 

Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania  

przepisów o zamówieniach publicznych 

 

Nazwa zespołu: Zespół ds. systemu kwalifikacji 

 

W dniach od 30-09-2020r. do 06-11-2020r. zostało przeprowadzone postępowanie pn.: 

„Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa informatycznego dla aplikacji webowej „Moja 

Walidacja”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 30-09-2020 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 2020-

6518-8924 (ID: 8924) 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, 61-859 Poznań 
14 145,00 zł 85,00 15.10.2020r.  

2 
SEQRED S.A., ul. Rybnicka 52,  

02-432  Warszawa 
28 536,00 zł  44,70 15.10.2020r.  

3 

Ernst&Young spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Consulting sp.k. 

Rondo ONZ 1 

00-124 Warszawa 

90 405,00 zł 29,40  15.10.2020r. 

 

Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w powyższej tabeli spełniły warunki udziału w 

postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oraz 

w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Waga 

1. Cena  60 60% 

2. Doświadczenie eksperta/zespołu ekspertów 

wybranych do realizacji zamówienia 

25 25% 

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


 
 

 

3. Czas realizacji zamówienia 15 15% 

RAZEM 100 100% 

 

1.1. Cena – 60 pkt.  

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 60)/ cena oferty ocenianej 

 

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

 

1.2. Doświadczenie eksperta/zespołu ekspertów wybranych do realizacji zamówienia – 

25 pkt. 

Ekspert lub zespół ekspertów zgłoszony do realizacji zamówienia powinien móc się wykazać 

minimum 3 projektami (innymi niż wskazane w warunkach udziału w postępowaniu) 

wykonanymi w ciągu ostatnich 3 lat, w których przeprowadzono kompleksowe testy 

bezpieczeństwa aplikacji obejmujące testy penetracyjne aplikacji webowych typu „black-box” 

i „white-box” z użyciem metodyki OWASP (Open Web Application Security Project) oraz testy 

infrastruktury informatycznej badanej aplikacji z użyciem metodyki PTES (The Penetration 

Testing Execution Standard), a wartość każdego przedstawionego projektu opiewała na kwotę 

minimum 20 000,00 zł brutto. Za każdy dodatkowy projekt spełniający to kryterium Oferent 

może uzyskać 5 punktów, maksymalnie 25 punktów. 

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

 

1.3. Czas realizacji zamówienia – 15 pkt  

Za realizację całości testów wraz z raportem w czasie krótszym niż 20 dni roboczych można 

otrzymać: 3 punkty za skrócenie czasu prac o 1 dzień i po 3 punkty za każdy kolejny dzień, nie 

można jednak skrócić o więcej niż 5 dni. Oferent może otrzymać za to kryterium max. 15 

punktów.     

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

Blue Energy Sp. z o.o., Ul. Towarowa 35, 61-859 Poznań 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta złożona przez Blue Energy Sp. z o.o., Ul. Towarowa 35, 61-859 Poznań, została uznana za 

najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 
 
 
 
 

 
 
 


