
 

 

 

 

 

Warszawa, 09-07-2021 r.   

Numer postępowania: IBE/189/2021 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” umowa  

Nr UDA- POWR.02.11.00-00-1001/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

       Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa dla 7 aplikacji/komponentów. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2023 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

▪ Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

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. w ciągu 3 ostatnich lat przeprowadzili minimum 6 penetracyjnych testów 

bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz aplikacji webowych (minimum 

2 testy bezpieczeństwa rocznie), a ich wartość opiewała na kwotę minimum 

10 000,00 zł brutto każdy (łącznie 6 testów metodyką PTES lub OWASP). 

Wymagane jest, aby w wykazie ujęte było minimum po jednym teście typu: 

- Testy penetracyjne typów: “white-box”, “black-box” aplikacji w oparciu  

o metodykę OWASP 

- Testy penetracyjne przeprowadzane z metodyką PTES (The Penetration 

Testing Execution Standard) 

b. Członkowie zespołu przeprowadzającego testy muszą posiadać łącznie 3  wybrane 

certyfikaty z poniższego wykazu lub równoważne: 

- OSCP (Offensive Security Certified Professional) 

- CEH (Certified Ethical Hacker) 

- CISM (Certified Information Security Manager) 

- CISA(Certified Information System Auditor) 

- CISSP(Certified Information Systems Security Professional) 

 



 

   

 

 

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.  

 
Na potwierdzenie powyższych warunków, Podmiot dysponujący ekspertem/zespołem 

ekspertów wypełni Wykaz spełniania warunków – załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 

Podmiot dysponujący ekspertem/zespołem ekspertów, składający ofertę jest 
zobowiązany do wskazania podstawy do dysponowania osobą, która będzie przez niego 
wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 4 do ogłoszenia.  
 

 

4. Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

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.  
 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3) 

b) wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) 

c) certyfikaty, o których mowa w pkt. 3 b) treści ogłoszenia  

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 19-07-2021 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyć osobiście w pok.  B 3 Instytutu Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 

01-180 Warszawa/  

▪ 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 zamówienia. 

 

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

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


