
 
 
 

 

 

  

Warszawa, dnia 07-09-2021 r. 
IBE/189/2021  
(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 Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 
2) 
 

W dniach od 09-07-2021 r. do dnia 07-09-2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie 

dotyczące zamówienia pn.: “Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa dla 7 

aplikacji/komponentów”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 09-07-2021 r. na stronie 

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

2021-2342-58586 zostały złożone następujące oferty: 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość przyznanych 

punktów  
Data wpływu 

oferty  

1 
COMP S.A., ul. Jutrzenki 116,  

02-230 Warszawa,  
251 842,50 zł Nie dotyczy* 19-07-2021 

2 
Blue Energy sp. z o.o., ul. 

Towarowa 35, 61-896 Poznań 
142 557,00 zł 77,71 30-07-2021 

3 
Securitum Audyty sp. z o.o. 
sp. k., ul. Siostry Zygmunty 
Zimmer 5, 30-441 Kraków 

97 170,00 zł 100,00 30-07-2021 

4 
Efigo Sp. z o.o., ul. Mikołaja 

Kopernika 8/6, 40-064 
Katowice 

115 128,00 zł Nie dotyczy** 30-07-2021 

 

*Oferta złożona przez Wykonawcę wskazanego w pkt 1 powyższej tabeli nie spełniła warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 a) treści ogłoszenia. W wykazie, dotyczącym 

spełniania warunków zamówienia (załącznik nr 4 do ogłoszenia) Wykonawca wskazał 

wymaganą liczbę usług, jednak nie określił, jaką metodyką zostały przeprowadzone testy, co 

było wymagane w pkt 3 a) treści ogłoszenia.  W związku z powyższym oferta nie podlega 

ocenie. 

**Oferta złożona przez Wykonawcę wskazanego w pkt 4 powyższej tabeli nie spełniła warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 a) oraz 3 b) treści ogłoszenia. W wykazie, 

dotyczącym spełniania warunków zamówienia (załącznik nr 4 do ogłoszenia) w poz. 1-4 

Wykonawca nie wskazał, jaką metodyką prace zostały wykonane. W związku z nieuznaniem 

przez Zamawiającego usług, wskazanych w poz. 1-4 (wszystkie wykonane w 2021 r.) 

Wykonawca nie spełnił wymogu wykazania wykonania minimum 2 testów bezpieczeństwa 

rocznie. Dodatkowo, Wykonawca wykazał jedynie 2 z 3 certyfikatów, wymaganych w pkt 3 b) 

treści ogłoszenia. Wykazane certyfikaty „IT Security Technical Specialist” oraz „Audytor 

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


 
 
 

 

 

Wiodący ISO 27001” nie są według Zamawiającego certyfikatami równoważnymi z żadnym  

z wymaganych. W związku z powyższym oferta nie podlega ocenie. 

 

Oferty złożone przez podmioty wskazane w pkt 2, 3 powyższej tabeli spełniają warunki 

zamówienia, a tym samym podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi  

w ogłoszeniu: 

1) Cena (70% – maksymalnie 70 punktów) 

Najwyższą liczbę punktów (70 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 70 pkt 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po 

przecinku.  

2) Czas wykonania (10% - maksymalnie 10 punktów). 

W tym kryterium Komisja przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty za skrócenie czasu 

wykonania testów z każdego etapu wraz z przygotowaniem raportu: 10 pkt za 

realizację danego etapu zamówienia w terminie 15 dni roboczych. Ocena będzie 

dokonywana na zasadzie 0-1 (zaoferował wykonanie etapu w terminie 15 dni 

roboczych/nie zaoferował wykonania etapu w terminie 15 dni roboczych). 

 

3) Propozycja wykonania retestu dla 4 wybranych aplikacji (20% - maksymalnie 20 

punktów). 

 

Zaproponowanie wykonania retestu dla 4 wybranych aplikacji (Testy penetracyjne 

infrastruktury informatycznej metodyką PTES wraz z Testy penetracyjne typów: 

“white-box”, “black-box” metodyką OWASP) w zakresie wykrytych wcześniej błędów. 

Za każdy retest przyznawane będzie 5 pkt (maksymalnie 20). 

 
Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane.  
 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  
 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

Securitum Audyty sp. z o.o. sp. k., ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków 

 

Uzasadnienie wyboru:  
Securitum Audyty sp. z o.o. sp. k., ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków, została 

uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 


