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I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa Wnioskodawcy (zamawiającego): 

Klinika Psychiatryczna i Terapii uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak 
Dubie 1A, 97-420 Szczerców 
NIP: 618 117 20 14 
e-mail: ksiegowosc@wolmed.pl

2. Nazwa projektu lub programu:

Projekt  finansowany  ze  środków  pochodzących  z  Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19
podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
Umowa  nr:  05/240156/68BB/2022  o  finansowanie  ze  środków  pochodzących  z  Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 odniesienia poziomy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
świadczeniodawców.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch audytów cyberbezpieczeństwa w Klinice
Psychiatrycznej  i  Terapii  uzależnień  WOLMED Joanna  Wysogląd-Wolniak  zgodnie  z  zakresem
określonym  w  Zarządzeniu  nr  68/2022/BBIICD  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia,
Architekturą bezpieczeństwa systemów informatycznych w modelu „zero zaufania” NSC 800-207
wer.  1.0  oraz  Planem  działania  w  zakresie  cyberbezpieczeństwa  w  ochronie  zdrowia  –
Rekomendacje Centrum e-Zdrowia w zakresie budowy systemów cyberbezpieczeństwa.

4. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia:

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczone  dn.  4.10.2022r.  w  siedzibie  w  miejscu  publicznie
dostępnym, na swojej stronie internetowej: https://wolmed.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe/
oraz wysłane do trzech potencjalnych wykonawców.

5. Liczba otrzymanych ofert: 4

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta

1. Isocert sp. z o.o. ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław

2. InBase Sp. z o.o. ul. S. Lentza 10, 02-956 Warszawa

3. BLUE ENERGY Sp. z 
o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

4. NetCom Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław
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6. Streszczenie oceny i porównania ofert:

6.1 Weryfikacja formalna otrzymanych ofert:

Lp. Nazwa oferenta Adres 
oferenta

Weryfikacja formalna*

1. Isocert sp. z o.o.
ul. Rysia 1a, 
53-656 
Wrocław

Spełnia

2. InBase Sp. z o.o.
ul. S. Lentza 
10, 02-956 
Warszawa

Nie spełnia. Uzasadnienie:
Załącznik  nr  3.  Wykonawca  nie  przedstawił  realizacji  co
najmniej  2 audytów cyberbezpieczeństwa realizowanych na
rzecz  podmiotów  będącym  podmiotami  leczniczymi,  o
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z  2022 r.  poz. 633, 655 i
974).
Załącznik  nr  4.  Wykonawca  nie  wykazał,  że  dysponuje  lub
będzie  dysponował  minimum  5  osobami/zespołem
posiadającymi uprawnienia wykazane w Zarządzeniu Prezesa
NFZ nr 68/2022/BBIICD.

3.
BLUE ENERGY Sp. z
o.o.

ul. Towarowa 
35, 61-896 
Poznań

Spełnia

4. NetCom Sp. z o.o.

ul. 
Jarzębinowa 
22/1, 53-120 
Wrocław   

Nie spełnia. Uzasadnienie:
Załącznik  nr  1.  Wykonawca  dokonał  modyfikacji  wzoru
formularza ofertowego.
Załącznik  nr  3.  Wykonawca  nie  przedstawił  realizacji  co
najmniej  2 audytów cyberbezpieczeństwa realizowanych na
rzecz  podmiotów  będącym  podmiotami  leczniczymi,  o
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z  2022 r.  poz. 633, 655 i
974).
Załącznik  nr  4.  Wykonawca  nie  wykazał,  że  dysponuje  lub
będzie  dysponował  minimum  5  osobami/zespołem
posiadającymi uprawnienia wykazane w Zarządzeniu Prezesa
NFZ  nr  68/2022/BBIICD  (w  pozycji  1  i  2  brak  widocznych
imion/nazwisk).

* Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie  spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz dokumentach oferenta.

6.2 Opis sposobu obliczania kryterium ceny:

                                                             najniższa cena spośród cen ofert ocenianych             
Ilość punktów dla ocenianej oferty =  ……………………………………………………………  x 100 pkt 

                                                                     cena oferty ocenianej
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a/ Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.
b/ Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c/ 1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.

6.3 Opis kryteriów:

A. Cena: 100%

6.4 Porównanie ofert:

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Łączna cena
brutto

Łączna cena
netto

Liczba punktów

1. Isocert sp. z o.o. ul. Rysia 1a, 53-656 
Wrocław

     12 300,00      10 000,00 100,00%

2. BLUE ENERGY Sp.
z o.o.

ul. Towarowa 35, 
61-896 Poznań

     23 370,00      19 000,00 52,63%

7. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: 

Isocert sp. z o.o., ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław
(nazwa/firma i adres Wykonawcy)

8. Uzasadnienie:

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana firma otrzymały największą liczbę punktów.
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