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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129,  
ze zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje następujące informacje: 

 

 

Nazwa postępowania: 
Modernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa firewall. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:  
APIUS Technologies S.A., ul. Stanisława Moniuszki 50, 31-523 Kraków. 
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty:  
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyskała największą ilość punktów 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów: 
oferta nr 1: APIUS Technologies S.A., ul. Stanisława Moniuszki 50, 31-523 Kraków; 
oferta nr 2:  Integrated Solutions Sp. z o. o., ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa. 
 

Kryteria oceny ofert 
Liczba punktów 

oferta nr 1 oferta nr 2 

Kryterium 1: Cena ofertowa 40 26,57 

Kryterium 2: 

Zapewnienie w zaoferowanym urządzeniu funkcjonalności, ochrony przed 
wyciekiem poświadczeń użytkowników (nazwa użytkownika i hasło z domeny 
AD), gdzie firewall aktywnie weryfikuje czy użytkownicy wypełniając 
formularze logowania do aplikacji w Internecie nie posługują się swoimi 
poświadczeniami służbowymi, którymi posługują się do zalogowania do 
komputera i aplikacji służbowych 

20 20 

Kryterium 3: 

Zapewnienie w zaoferowanym urządzeniu funkcjonalności, deszyfracji 
wychodzących połączeń SSL/TLS na wszystkich portach, wskazanych w 
polityce deszyfracji oraz deszyfracji wychodzących połączeń typu 
STARTTLS. Odszyfrowany ruch zostaje przekazany do zewnętrznych 
urządzeń bezpieczeństwa, które po przeprowadzeniu analizy zwrócą ruch do 
Firewalla, w celu jego dalszego przetwarzania. Firewall musi przy tym 
współpracować z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa 
funkcjonującymi w trybie transparentnym lub w trybie L3. Nie dopuszcza się 
rozwiązania działającego na bazie protokołu ICAP 

20 20 

 



 2

Kryterium 4: 

Zapewnienie w zaoferowanym urządzeniu funkcjonalności, 
pozwalającej na weryfikację wpływu aktualizacji bazy sygnatur 
aplikacyjnych na politykę bezpieczeństwa w celu określenia czy 
po instalacji nowej bazy polityka bezpieczeństwa nie blokuje lub 
nie przepuszcza więcej ruchu niż jest to zamierzone 

20 20 

RAZEM 100 86,57 
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