
                  

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku

Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: „Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service)”

znak postępowania: ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020]

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający 
informuje o wyniku przedmiotowego postępowania.

I. Wybór oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z Rozdziałem X pkt 9 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty 
najkorzystniejszej w ramach przedmiotowego postępowania. Wyboru dokonano na podstawie kryterium 
oceny ofert określonym w Rozdziale X pkt 1 Zapytania ofertowego. 

Zamawiający  wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Atende Software Sp. z o.o, ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa
z ceną brutto oferty 1 371 019,50 zł

Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym, oferta nie 
podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert „Cena oferty brutto” – 100%”.

Zamawiający przedstawia poniżej nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w ramach ww. kryterium oceny oferty:

Nr 
oferty

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)
Łączna liczba 
otrzymanych 

punktów

1
Atende Software Sp. z o.o 
ul. Ostrobramska 86, 
04-163 Warszawa

1 371 019,50 zł w tym:
 Wartość zamówienia podstawowego:  

867 888,00 zł
 Wartość zamówienia w ramach prawa opcji: 

503 131,50 zł

100

2
Passus S.A. 
ul. Goraszewska 19, 
02-910 Warszawa

 4 673 999,46 zł w tym:
 Wartość zamówienia podstawowego: 

 4 066 380,00 zł
 Wartość zamówienia w ramach prawa opcji: 

607 619,46 zł

(po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)

29,33



II. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym z up. Dyrektora NASK-PIB

Łukasz Kardas – Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej

……………………………………………………….
podpis Zamawiającego
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