
 

 

Warszawa, dnia 22.03.2023 r. 

 
……………IBE/82/2023…………….………….. 
(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  
Projekt: „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania 

oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, nr 

POWR.02.13.00-00-0001/20 

 

W dniach 20.02.2023 r. do 22.03.2023 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Testy i re-testy bezpieczeństwa aplikacji webowej „Moje Portfolio”.  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 20.02.2023 r. na stronie 
https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod 
numerem 2023-489-147267 zostały złożone następujące oferty: 

 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ 

dane kontaktowe 

Cena 
oferty 
brutto 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
„cena” 

Liczba 
punktów w  
kryterium 

„doświadcze
nie” 

Łączna 
liczba 

przyznanych 
pkt 

Data wpływu 
oferty 

1. 
STM Cyber sp. z o. o., 

ul. Żwirki i Wigury 16a, 
02-092 Warszawa 

55 350,00 32,92 0,00 32,92 
09.03.2023, 
godz. 17.16 

2. 
Sii sp. z o. o., Al. 

Niepodległości 69, 02-
626 Warszawa 

29 028,00 62,77 25 87,77 
09.03.2023, 
godz. 19.26 

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

52 644,00 34,61 0,00 34,61 
10.03.2023, 
godz. 07.42 

4. 
BLUE Energy sp. z o. o., 
ul. Towarowa 35, 61-

896 Poznań 
67 650,00 26,93 25,00 51,93 

10.03.2023, 
godz. 09.04 

5. 

Sisoft S.C. Wojciech 
Pypno, Piotr Kozłowski, 

Grzegorz Surdyka, ul. 
Turystyczna 2, 31-213 

Kraków 

24 352,77 74,82 0,00 74,82 
10.03.2023, 
godz. 09.25 

6. 
SEQRED International 
sp. z o. o., ul. Rybnicka 
52, 02-432 Warszawa 

29 500,00 61,76 0,00 61,76 
10.03.2023, 
godz. 09.37 

https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zapytania-ofertowe


 

 

7. 
Test Army Group S.A., 
ul. Petuniowa 9/5, 53-

238 Wrocław 
29 520,00 61,72 0,00 61,72 

Oferta wpłynęła 
w terminie przez 

Bazę 
Konkurencyjności 

8. 

Pentacomp Systemy 
Informatyczne S.A.,  
Aleje Jerozolimskie 

179, 02-222 Warszawa 

24 293,73 75,00 0,00 75,00 

Oferta wpłynęła 
w terminie przez 

Bazę 
Konkurencyjności 

9. 

Securitum Audyty Sp. z 
o.o. Sp. k., ul. Siostry 
Zygmunty Zimmer 5, 

Kraków 30-441 

39 483,00 
Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

10.03.2023 
godz. 09.51 

 

Oferta wskazana w pkt 9 powyższej tabeli nie została podpisana. Zgodnie z treścią ogłoszenia 

Oferta (...) musi być podpisane odręcznie lub w formie elektronicznej (opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy.  W związku z powyższym oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie.  

 

Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w pkt. 1-8 w powyższej tabeli spełniły 

warunki udziału w postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w 

ogłoszeniu: 

Lp. Kryteria oceny Liczba punktów 

1. Cena 75 pkt (75 %) 

2. Doświadczenie eksperta/zespołu ekspertów wybranych 
do realizacji zamówienia 

25 pkt (25 %) 

 Razem  100 pkt (100%) 

  
Ad. 1. Cena (max. 75 pkt)    

W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (75) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

za wykonanie Zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów zgodnie ze wzorem: 

 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 75) / cena oferty ocenianej 

 

Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po 

przecinku. 

 

Ad. 2. Doświadczenie eksperta/zespołu ekspertów wybranych do realizacji zamówienia 

(max. 25 pkt) 

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

realizacją projektów (innych niż wskazane w warunkach udziału w postępowaniu) 

wykonanych 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 projekt spełniający to kryterium 

Oferent może uzyskać 5 punktów, maksymalnie 25 punktów.  

 

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

 

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów.  

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: 

Sii sp. z o. o., Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez Sii sp. z o. o., Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa  została uznana za 

najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.  

 

 


