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Poznań, dnia 23 grudnia 2019 roku 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Nazwa postępowania: Usługa przeprowadzenia audytu zgodności systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji w gminach 

Numer postepowania: 5/PZP/AUD 

 

Zamawiający, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, zgodnie z art. 92 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 t.j. ze zm.) 

niniejszym zawiadamia, że do realizacji zadania „Usługa przeprowadzenia audytu zgodności 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w gminach” wybrano ofertę złożoną przez: 

 

Stowarzyszenie wspierania nauki, nowych technologii i przedsiębiorczości,  

ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2018.1986 t.j. ze zm.) Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. na 

podstawie kryterium Ceny (60%), kryterium Doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia (20%) i kryterium Termin realizacji zamówienia (20%).  

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu 

i uzyskała liczbę 78,28 punktów. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2017.1579 t.j. ze zm.) Zamawiający poniżej przedstawia punktację przyznaną ofertom: 
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Nazwa Wykonawcy 

 
Liczba punktów 

przyznanych 

w kryterium : 
Cena – 60% 

 
Liczba punktów 

przyznanych 

w kryterium : 
Doświadczenie 

osób 
wyznaczonych do 

realizacji 
zamówienia – 

20% 

 
Liczba punktów 

przyznanych 

w kryterium : 
Termin realizacji - 

20% 
Razem 

 

Stowarzyszenie wspierania nauki, 
nowych technologii i 

przedsiębiorczości, ul. Jodłowa 30, 
84-240 Reda 

38,28 20 20 78,28 

„Direction s.c.” A. Strycharz, P. 

Strycharz, Gajnik 16B, 57-530 

Międzylesie 

46,73 5 0 51,73 

CompNet Sp. z o.o., ul. 

Leszczynowa 33a, 62-500 Konin 
38,28 20 5 63,28 

PBSG S.A. , ul. Szyperska 14, 61-

754 Poznań 
60,00 20 20 100,00 

Eniac Jakub Staśkiewicz , ul. 

Chełmońskiego 1/3 60-753 Poznań 
53,29 20 10 83,29 

 

 

 


