Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru
najkorzystniejszej oferty
....................................................................................................................................................................
1. Wnioskująca komórka organizacyjna:
Wydział Informatyki
2. Przedmiot zamówienia:
Wdrożenie w Centrum Personalizacji Dokumentów rozwiązań Microsoft 365 w obszarze Intune,
EndPoint Manager lub równoważnych w obszarze technologii do zarządzania rozwiązaniami klasy
MDM – mobile device management
3. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę – 110.000,00 zł netto, co zgodnie
z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych daje
równowartość 24 699,12 euro.
4. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10.05.2022 r. na podstawie:
a) analizy cen rynkowych przedmiotu zamówienia,
b) odniesienie się do ceny dostawy/usługi świadczonej w roku poprzednim z uwzględnieniem
zmian ilościowych zamawianych dostaw/usług oraz prognozowanego na dany rok
średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
c) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych obejmujących
analogiczny przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
d) zastosowanie innych metod: Wartość zamówienia została ustalona na podstawie
przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy Cyber Security Panem
Damianem Wróblewskim
5. Osoba dokonująca szacowania wartości zamówienia (imię i nazwisko)
Wojciech Gierełło, Michał Wójcik
6. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało*/nie zostało* zamieszczone na stronie CPD MSWiA pod adresem:
http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne/do-30000-euro
oraz
https://cpd.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/361275/wdrozenie-w-centrumpersonalizacji-dokumentow-mswia-rozwiazan-microsoft-365-w-obszarze-intune-endpointmanager-do-zarzadzania-rozwiazaniami-klasy-mdm-mobile-device-management
w dniu 23.08.2022 r.
7. W dniu …………………… r. poinformowano*/ nie poinformowano* Wykonawców
o wszczęciu postępowania.

8. Lista Wykonawców, których poinformowano o wszczęciu postępowania
1) …………………….
9. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Nr

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Damian Wróblewski CYBER SECURITY,
ul. Polnych Kwiatów 3, 05-191 Miękoszyn

122 750,00 zł

oferty
1

10. Wykaz Wykonawców, których oferty zostały uznane za niepodlegające odrzuceniu:
Nr
oferty

1

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Cena
100%

Razem

Damian Wróblewski CYBER
SECURITY,
ul. Polnych Kwiatów 3,
05-191 Miękoszyn

122 750 zł

100,00

100,00

11. Opis kryteriów oceny ofert:
Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

Cena brutto

100%

1

12. Wskazanie wybranej oferty:
w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1, nazwa Wykonawcy:
Damian Wróblewski CYBER SECURITY, ul. Polnych Kwiatów 3, 05-191 Miękoszyn za cenę brutto

(w tym podatek VAT) 122 750,00 zł.
13. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu przeprowadzonego postępowania informacje:
Największa ilość punktów, jaką otrzymała oferta Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonej oceny
ofert, w oparciu o ilość punktów, jakie otrzymała oferta w poszczególnych kryteriach – „Cena brutto
zaoferowana za realizację przedmiotu zamówienia”
14. Postępowanie prowadzili:
1) Jacek Sabala – ZZP
(Pracownik ZZPiZ, imię i nazwisko)

2) Wojciech Gierełło, Michał Wójcik – Wydział Informatyki
(Pracownik wnioskującej komórki, imię i nazwisko)

15. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził:
Dyrektor
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
(data i podpis dyrektora/kierownika

Piotr Artur GAJEWSKI

komórki
organizacyjnej
/podpisano
certyfikatem
kwalifikowanym/
*niepotrzebne skreślić

