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NR 12I2019/OWES TŁOK 2 z dnia 19.1,t.2OI9 r.
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Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia był wybór Wykonawców świadczącychusługi indywidualnego
mentoringu związanego ze wsparciem z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz PS w powiatach:
brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, MieścieGrudziądz, rypińskim, świeckim,wąbrzeskim
w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej.

2.

W dniu 19.1L.2OL9 r. wywieszono informację o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej www.tlok.pl
oraz w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyinosci.fund uszeeuropeiskie.gov. p|/.

3.

Termin składania ofert: 19.1]..20!9,ż7.1I.2OL9

4,

Data igodzina

Dane oferenta

27.LI.Z1I9
godz. 19:55

26.LLzOLg

Spółdzielnia Socjalna Jachtdruk

godz.23:43
26.t1-.2oL9

Kancelaria Radcy Prawnego KLaw Alan Kolkowski

6.

7,
8.

cena brutto

otrzymanej oferty

Radosław Konopka

5.

r.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

godz. 1-3:13

1,IO zl brutto

l

150 zł brutto

/ godz.

246zł brutto

l

godz.

godz.

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego K-Law Alan Kolkowski nie spełnia warunku udziału w zapytaniu
ofertowym ,,O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą
dysponować do realizacji zamówienia osobami, które posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu min.
100 godzin mentoringu i/lub usług eksperckich/doradztwa specjalistycznego lub szkoleń dla PES z zakresu
ochrony

da

nych osobowych".

Pan Radosław Konopka wykazał 446 godzin doświadczenia w przeprowadzeniu mentoringu i/lub usług
eksperckich/doradztwa specjalistycznego lub szkoleń, Z uwagi na brak wskazania, które usługi byĘ
zrealizowane dla PES, p. Radosław Konopka został poproszony o złożenie wyjaśnienia, z którego wynika, iż
posiada niezbędną ilośćgodzin doświadczenia.
Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w oparciu o poniższe kryteria oceny Radosławowi Konopka.
Punkty za kryterium ,,cena" zostały obliczone wg następującego wzoru:
P(Cl}= Qylp/Cl x6O%

P(Cl)- liczba punktów za kfierium ceny
Crvrrv -

ceńa brutto ża wykonanie całościzamówieniaoferty najtańszej ofert i nie odrzuconej
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- cena brutto za wykonanie całościzamówienia oferty badanej

punkty dodatkowe za doświadczenie (30 pkt) zostały dodane do kryterium ceny w następujący sposób:

udokumentowania powyżej 4 letniego doświadczenia jako administrator
bezpieczeństwa informacji w wymiarze odpowiadającym minimum 1/2 etatu
20 pkt - doświadczenie zawodowe w postaci posiadania certyfikatu audytora wewnętrznego systemu

10 pkt - w przypadku

zarządzania bezp ecze ń stwe m i nfo
i

rm

a

cj i

wg lSO

Punkty dodatkowe za status pes:
10 pkt - status podmiotu ekonomii społecznej w przypadku złożeniaoferty przez osobę prawną (instytucję,
organizację, firmę) jeśliposiada taki status.

l.

Radosław Konopka

7'J,0

zł

Tr*,

x

600/o = 60

punktów

Punkty dodatkowe:
10 pkt - udokumentowanie powyżej 4 letniego doświadczenia jako administrator bezpieczeństwa informacji
w wymiarze odpowiadającym minimum 1/2 etatu

20 pkt - doświadczenie zawodowe w postaci posiadania certyfikatu audytora wewnętrznego systemu
zarządzania bezpiecze

ń

stwe m i nfo rm

a cj
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Łącznie 90 pkt.

ll.

SpółdzielniaSocjalnaJachtdruk

'#

x

600/o= 44

punkv

Punkty dodatkowe:
10 pkt - udokumentowanie powyżej 4 letniego doświadczenia jako administrator bezpieczeństwa informacji
w wymiarze odpowiadającym minimum 1-/2 etatu

20 pkt - doświadczenie zawodowe w postaci posiadania certyfikatu audytora wewnętrznego systemu
zarządzania bezBiecze ństwe m i nfo
1-0

rm
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pkt - status podmiotu ekonomii społecznej

Łącznie 84 pkt.

O2.I2.żOt9,Toruń
podpis osoby upoważhionej

data i miejsce
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