INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: nr sprawy ZP/13/15/CYBERSECLAB

powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 227/15 z dn. 23.11.2015 r. w celu
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu
prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego,

na:

szkolenie

dla

zespołu

Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych, nr sprawy ZP-13-15-CYBERSECLAB,
wybrano ofertę złożoną przez firmę: IT Systems and Solutions Sp. z o.o. ul., Puławska
469, 02-844 Warszawa.
W

związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego

przedstawiciela w/w firmy do podpisania umowy.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych tj. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta spełnia
wymagania określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteriami wyboru w przedmiotowym postępowaniu były:
a) Wartość punktowa ceny;
b) Wartość punktowa wg kryterium dostarczenia spersonalizowanego dostępu do zasobów
on-line, kursów i ścieżek certyfikacyjnych, publikacji oraz filmów instruktażowych dla min. 7
osób na okres 12 miesięcy od dnia ich dostarczenia.
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L.p.

1.

Nr
oferty

1

Nazwa Wykonawcy

IT Systems and Solutions
Sp z o.o. ul. Puławska 469

Kryteria wyboru ofert
Wartość
punktowa ceny

Wartość punktowa wg
kryterium dostarczenia
spersonalizowanego
dostępu do zasobów online, kursów i ścieżek
certyfikacyjnych,
publikacji oraz filmów
instruktażowych
dla
min. 7 osób na okres 12
miesięcy od dnia ich
dostarczenia (dostawa
odbyć się powinna
maksymalnie w ciągu
pięciu dni od dnia
podpisania umowy)

80 pkt

20 pkt

Łączna liczba
punktów w
ramach
kryterium

100 pkt

02-844 Warszawa

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnej z firm oraz nie odrzucił żadnej
oferty.
Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, gdyż
w poniższym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została
złożona tylko jedna oferta
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