
Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 15/2019 Dyrektora SPSK Nr 1 PUM  

z dnia 23.05.2019 r. 

 

Notatka służbowa 

z wyboru najkorzystniejszej oferty  

sporządzona w dniu 03.12.2019 

dla zamówienia o wartości powyżej 10.000,00 zł do wyrażonej w złotych 

równowartości 30.000 euro 

 

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usługi  przygotowania oraz wdrożenia wymogów związanych z 

kluczowymi usługami świadczonymi przez Szpital (udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz obrót i dystrybucja produktów leczniczych) wynikających z ustawy 

z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – przez okres 1 roku 

2. Postępowanie wszczęto dnia 25.11.2019 i opublikowano w sposób następujący: 

Zaproszenie do złożenia ofert umieszczono na stronie internetowej Szpitala. 

3. Zaproszenie do składania ofert wysłano dnia ................................... do oferentów: 

a) …………………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………. 

4. W wyniku ogłoszenia/zaproszenia do składania ofert otrzymano 3 oferty. 

 

5. Termin składania ofert upłynął dnia 02.12.2019 do godziny 12:00 

 

6. Złożono oferty : 

1) 4 IT Security Sp z o.o.. 

Cena oferty : 44 280,00 zł, 

2) StillSec Sp z o.o. Spółka Komandytuwa 

Cena oferty : 125460 zł, 

3) ACSEC Sp z o.o. 

Cena oferty : 104796,00 zł, 

4) ……………………………………………………………………………………. 

Cena oferty : ……………………….. zł, 

 

7. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria: 

 

1) cena za realizację zamówienia   – 80 % 

2) usługa podobna realizowana w szpitalu  – 20 % 

3) ..............................................  – .............. % 

 

 

8. W wyniku badania i oceny ofert w poszczególnych ofertach stwierdzono uchybienia: 

Brak uchybień  

W związku z powyższym oferty Nr ………, Nr ………, Nr ……... odrzucono. 

 

9. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, poszczególne oferty otrzymały następujące ilości 

punktów: 



 2 

 

Nr oferty 1 2 3   

   cena 80 28 34   

 

Nr oferty 1 2 3   

   realizacja 

usługi 

podobnej w 

szpitalu 

0 20 0   

 

Nr oferty 1 2 3   

   razem 80 48 34   

 

 

10. Ofertę nr 1 wybrana jako najkorzystniejsza. 

Nazwa firmy: 4 IT Security Sp. z o.o. 

Adres: 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 2 

Cena oferty   : 44 280,00 złotych . 

 

11. Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wybrana oferta była najkorzystniejsza zgodnie według założonych kryteriów. 

 

 


