Protokół z wyboru oferty
dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 21 maja 2013 r. na wdrożenie wybranych
wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2007 w ramach projektu
„Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”

1.

Zamawiający:

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6,
01-447 Warszawa
tel. 22 455 80 00
Fax: 22 34 86 501
e-mail: wit@wit.edu.pl
2.

Przedmiot zamówienia

Wspólny słownik zamówień:
72224200-3 - usługi w zakresie planowania zapewnienia jakości systemu
79417000-0 - usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
72263000-6 - usługi wdrażania oprogramowania

Uaktualnienie polityki bezpieczeństwa informacji
3.

Kryterium oceny ofert:

Cena – waga 60 % , doświadczenie 40 %

4.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbyło się 7 czerwca 2013 r. w Biurze Projektu w siedzibie Zamawiającego.
Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym, tj. 7 czerwca 2013 r. do
godziny 12:00 złożone zostały 4 (cztery) oferty przez:
- Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków – data wpływu 2 czerwca 2013 r.
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Cena: 29 889,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć
zł, 0 gr.)
- PBSG Sp. z o.o.
ul. Skotarska 8
61-625 Poznań – data wpływu 5 czerwca 2013 r.
Cena: 43 665,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć zł, 0 gr.)
- MERITUM – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa – data wpływu 5 czerwca 2013 r.
Cena: 21 402,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwa zł, 0 gr.)
- DECSOFT S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa – data wpływu 5 czerwca 2013 r.
Cena: 90 440,67 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści zł, 67 gr.)

5.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Firma DECSOFT S.A. spełniła wymagane warunki udziału w postępowaniu.

6.

Oferty nie spełniające wymogów postępowania

- Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.
- PBSG Sp. z o.o.
- MERITUM – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
Wymienione powyżej firmy nie spełniły kryteriów zapytania ofertowego.
Powodem wykluczenia z postępowania jest brak przedstawienia wszystkich wymaganych
przez zamawiającego certyfikatów.

7.

Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu

DECSOFT S.A.
Oferta cenowa firmy DECSOFT S.A. przekracza kwotę zapisaną w budżecie projektu
„Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia.
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8.

Wybór oferty

Komisja w następującym składzie:
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski – przewodniczący komisji
Agnieszka Bochenek - członek komisji
Maciej Mikita - członek komisji
Oceniała ofertę złożoną przez DECSOFT S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Cena: 90 440,67 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści zł, 67 gr.)
Oceny komisji kształtowały się w sposób następujący:

A
B
C
średnia
średnich

średnia
kryt. 1
kryt. 2
"ważona"
60%
40%
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00

10,00

Oferty cenowa złożona przez DECSOFT S.A. przekracza budżet projektu.
Kwota przeznaczona w projekcie na realizację przedmiotu zamówienia to 50 000 PLN.
W związku z powyższym Zmawiający informuje, że zapytanie ofertowe zostaje
unieważnione.

9.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Oferta spełnia wymagania udziału w postępowaniu. Ponieważ wartość najlepiej ocenionej
oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację w.w. zadania unieważniamy
postępowanie. Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe
zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

10.

Data sporządzenia protokołu: 07.06.2013

