Maków Mazowiecki, dnia 13 kwiecień 2018r.
dotyczy: postępowania 07/2018
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu
„Audyt i wdrożenie zasad bezpieczeństwa EDM (ISO27001)” za najkorzystniejszą została
uznana oferta złożona przez STILLSEC TECHNOLOGY Sp.zo.o. , 31-545 Kraków, ul.
Mogilska 65 z ceną wykonania zamówienia 295.200,00 brutto w tym 55.200,00 VAT.
Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów. Poniżej
przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
Numer
oferty
1.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

STILLSEC TECHNOLOGY
Sp.zo.o.

Kryterium 1:
Cena 50 pkt

31-545 Kraków

Kryterium 2:
Jakość 30 pkt

ul. Mogilska 65

1.W ramach systemu zapewniony jest dostęp do
aktualnej bazy danych z informacjami o
podatnościach
producentów
sterowników
automatyki przemysłowej
2.Automatyczne

generowanie raportów w
określonych interwałach czasu dla zapytań
zdefiniowanych przez użytkownika
3.Pole

wyszukiwania obsługuje
zapytań w języku skryptowym
Kryterium 3:

TRWAŁOŚĆ: 0pkt
W ramach tego kryterium
Zamawiający będzie przyznawał
punkty ofertom, w których Wykonawcy
zaoferują okres dłuższy niż 5 lat w
trakcie którego Wykonawca zapewni
Zamawiającego bezkosztowe
korzystanie z systemu (np. upgrade,
update, serwis i inne związane
bieżącym funkcjonowaniem systemu)
Łącznie: 80 pkt

kwerendy

2.

QWANTUM
SYSTEM ZARZĄDZANIA
Sp.zo.o.
81-743 Sopot
ul. 3-ego Maja 46

Kryterium 1:
Cena 46,51 pkt
Kryterium 2:
Jakość 30 pkt

1.W ramach systemu zapewniony jest dostęp do
aktualnej bazy danych z informacjami o
podatnościach producentów sterowników
automatyki przemysłowej
2.Automatyczne

generowanie raportów w
określonych interwałach czasu dla zapytań
zdefiniowanych przez użytkownika
3.Pole wyszukiwania obsługuje kwerendy

zapytań w języku skryptowym
Kryterium 3:

TRWAŁOŚĆ: 0pkt
W ramach tego kryterium
Zamawiający będzie przyznawał
punkty ofertom, w których Wykonawcy
zaoferują okres dłuższy niż 5 lat w
trakcie którego Wykonawca zapewni
Zamawiającego bezkosztowe
korzystanie z systemu (np. upgrade,
update, serwis i inne związane
bieżącym funkcjonowaniem systemu)
Łącznie: 76,51 pkt

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. W
postępowaniu nie ziściły się przesłanki do jego unieważnienia.

