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Informacja o wyborze oferty

Dostawa i  wdrożenie  systemu finansowo-księgowego z  modułem finansowo-księgowym,

fakturowania,  ewidencji  VAT,  ewidencji  środków  trwałych,  ewidencji  wyposażenia,

e-deklaracje CIT, PIT, VAT, JPK. 

1. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty dwóch Wykonawców:

1)  MICOMP  Systemy  komputerowe  mgr  inż.  Bożena  Nowak-Szymura,  ul.  Astrów  7,  40-045

Katowice

Cena: 89 999,00 zł netto/110 698,77 zł brutto

2) Erpit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. Chrobrego 35/52, 60-681 Poznań

Cena: 117 980,00 zł netto/145 115,40 zł brutto

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: 

- Erpit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. Chrobrego 35/52, 60-681 Poznań

Cena: 117 980,00 zł netto/145 115,40 zł brutto

w tym:

- za wykonanie etapu I przedmiotu umowy w wysokości:

Cena netto: 99 980,00 zł

Podatek VAT: 23% tj. 22 995,40 zł

Cena brutto: 122 975,40 zł

- za wykonanie etapu II przedmiotu umowy w wysokości:

Cena netto: 18 000,00 zł

Podatek VAT: 23% tj. 4 140,00 zł

Cena brutto: 22 140,00 zł

- Oferta złożona przez Wykonawcę: MICOMP Systemy komputerowe mgr inż. Bożena Nowak-

-Szymura,  ul.  Astrów  7,  40-045  Katowice  w  niniejszym  postępowaniu  została  przez

Zamawiającego odrzucona.

W  opublikowanym  zapytaniu  ofertowym  Zamawiający  wskazał,  że  Wykonawca  wraz  z  ofertą

zobowiązany jest do przedłożenia wyników testów bezpieczeństwa zgodnie z  Wymaganiami dla

wykonawców dot. testów bezpieczeństwa systemów określonymi w załączniku nr 4 do zapytania.

Zamawiający  zaznaczył,  że  dopuszcza  przedłożenie  aktualnych  certyfikatów  bezpieczeństwa,

potwierdzających wymagania Zamawiającego. W przywołanym załączniku jest mowa o tym, że

Wykonawca  dostarczy  wyniki  testów  bezpieczeństwa  aplikacji/systemu/programu  i  wskazany

został zakres tego testowania według metodologii OWASP.  Tymczasem Wykonawca przedstawił



wraz ze swoją  ofertą certyfikat  ISO w zakresie  wdrożenia  systemu zarządzania  jakością  oraz

systemu zarządzania  bezpieczeństwem informacji.  Systemy zarządzania  ISO nie  odnoszą  się

wprost  do  konkretnego  programu/systemu,  który  oferuje  Wykonawca  ale  do

instytucji/przedsiębiorstwa. W tym zakresie przedłożony certyfikat nie potwierdza, że Wykonawca

przeprowadził  w  odniesieniu  do  swojego  produktu  testy  bezpieczeństwa  aplikacji  webowej

i windowsowej pod kątem ataków wg metodologii OWASP. W zapytaniu ofertowym Zamawiający

zaznaczył,  że  ma prawo do  odrzucenia  oferty  Wykonawcy,  jeżeli  Wykonawca nie  wykaże,  że

system spełnia wymogi bezpieczeństwa scharakteryzowane przez Zamawiającego. 
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