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Warszawa, 14 października 2021 r.

BBA-2.262.19.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz.  1129 ze zm.) na dostawę rozległego systemu zabezpieczeń ruchu 
sieciowego w postaci rozwiązań Next Generation Firewall (NGFW) wraz z wdrożeniem i 
wsparciem technicznym oraz systemu centralnego zarządzania (SCZ) dla wszystkich 
urządzeń (firewalli typu NGFW)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ComCERT S.A., ul. Adama 
Branickiego 13, 02-972 Warszawa z ceną 2.188.588,50 zł.

Uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
Oferta Wykonawcy ComCERT S.A. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 
określonych w SWZ, uzyskując 100,00 pkt, w tym: 60,00 pkt w kryterium Cena, 10,00 pkt w kryterium 
Funkcjonalność dotycząca zbierania logów systemowych i tworzenia raportów, 15,00 pkt w kryterium 
Funkcjonalność dotycząca aktualizacji oprogramowania urządzeń oraz 15,00 pkt w kryterium 
Funkcjonalność dotycząca blokowania za pomocą algorytmów uczenia maszynowego.
Wybrany Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, 
a złożona przez niego oferta jest zgodna z wymogami SWZ i nie podlega odrzuceniu.

Informacja o nazwie, siedzibie i adresie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, zawierająca punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz 
łączną punktację.
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1.

ComCERT S.A.
ul. Adama 
Branickiego 13
02-972 Warszawa

60,00 10,00 15,00 15,00 100,00
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