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Nowa Sól, dnia 13.07.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego realizowanego w formie zapytania ofertowego

Zamawiający: Gmina Nowa Sól – Miasto informuje, że w wyniku zapytania ofertowego
dotyczącego wykonania w zakresie dotyczącym Urzędu Miasta Nowej Soli:

• technicznej  diagnozy  Cyberbezpieczeństwa  wg  Konkursu  Grantowego  Cyfrowa
Gmina  Oś  V.  Rozwój  cyfrowy  JST  oraz  wzmocnienie  cyfrowej  odporności  na
zagrożenia  -  REACT-EU  Działanie  5.1  Rozwój  cyfrowy  JST  oraz  wzmocnienie
cyfrowej  odporności  na  zagrożenia,  zgodnie  z  zakresem  oraz  formularzem
stanowiącym  załącznik  nr  8  do  Regulaminu  Diagnoza  cyberbezpieczeństwa;  -
materiały dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

• audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodny z przepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie w sprawie
Krajowych  Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów
publicznych  i  wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j.).

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

NetCom Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław

Wybrano ofertę z najniższą ceną.

Cena oferty: 4354,20 zł

https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
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Streszczenie oceny i porównania ofert

lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
Pkt

(cena – 100%)

1
NetCom Sp. z o. o.
ul. Jarzębinowa 22/1 53-120 Wrocław

4354,20 zł 100

2
4CS Sp. z o. o.
ul.  Kazimierza  Wielkiego  7/5  65-047
Zielona Góra

4538,70 zł 95,93

3
N-serwis.pl Sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9 40-857 Katowice

5904,00 zł 73,75

4
Comp-Net
ul. Leszczynowa 33a 62-500 Konin

Oferta odrzucona.
Oferta nie została opatrzona

kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy.

5
Radosław  Szymaszek  Centrum
Bezpieczeństwa Informatycznego
ul. Okrzei 15/9e 22-300 Krasnystaw

Oferta odrzucona.
Oferta nie została opatrzona

kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy.

6
Mediator
Katarzyna Jata i Artur Jata
ul. Grodzka 15 23-200 Kraśnik

8998,68 zł 48,38
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