
 
Bydgoszcz, 19.11.2019 r. 

Zamawiający:  

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
Al. prof. S. Kaliskiego 7 
85-796 Bydgoszcz 
tel. 52 374 92 56 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „System IT do zarządzania uczelnią 

- dostawa narzędzia kontroli dostępu NAC” (AZZP.243.67.2019.) 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano 

ofertę firmy: 

IT arte Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa z ceną brutto 218.940,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ, co więcej otrzymała 

najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert tj. cena oferty (brutto) – 60%; okres gwarancji 

-10%; każdorazowa zmiana monitorowanych parametrów stacji w sieci musi zostać natychmiast 

zgłoszona do serwera, umożliwiając odpowiednie działania zgodne ze skonfigurowaną polityką. Agent 

nawiązuje komunikację z serwerem dopiero po wykryciu zmian. Niedopuszczalny jest scenariusz w 

którym agent każdorazowo odpytuje serwer szukając w informacji, które parametry mają być 

monitorowane – 10%; agent dla systemów Linux (co najmniej: Ubuntu, RedHat, SUSE), realizujący co 

najmniej: sprawdzenie uruchomionych serwisów, sprawdzenie obecności pliku, uruchomienie skryptu, 

sprawdzenie wersji systemu, rozpoznanie zalogowanego użytkownika, zatrzymanie procesu – 5%; 

system poprzez integrację z firewallami oraz przełącznikami musi zapewnić w czasie rzeczywistym 

pełną widoczność urządzeń klienckich w sieci zamawiającego, nawet jeśli znajdą się w niej z 

pominięciem procesu podłączania za pomocą rozwiązania NAC – 10%; udział agenta w procesie zmiany 

parametrów połączenia przewodowego za pomocą funkcjonalności wyłączenia i włączenia portu po 

wykryciu zmiany stanu stacji – 5%. Łączna ilość uzyskanych punktów to 96,40. 

Jednocześnie informuje, że: 

1) w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację 

w kryterium oceny ofert:  



 

Nr 
oferty 

Nazwa oraz adres 
wykonawców 

Cena oferty 
brutto - 60% 

Okres 
gwarancji 

– 10% 

Parametry techniczne – 30% Łącznie 

P1 – 10% P2 – 5% P3 – 10% P4 – 5%  

1 

Xcomp sp. z o.o. sp. k. 
ul. Białowieska 6b 

71-010 Szczecin 

60,00 10,00 10,00 0 10,00 5,00 95,00 

2 

VERBICOM SA 
ul. Skarbka 36 

60-348 Poznań 
54,56 10,00 0 0 10,00 5,00 79,56 

3 

IT arte Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Zielna 37 

00-108 Warszawa 
56,40 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 96,40 

 

 

Zamawiający 

(-) 

 


