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RIGKiOŚ.271.17.2022.JJ 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia zawiadamia, że w odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 netto na wykonanie zadań : „Przeprowadzenie 
technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa wraz ze szkoleniem stacjonarnym 
pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa,  wykonanie audytu KRI wraz z 
poprawą procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 214-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze 
POPC.05.01.00-00-0001/21-00 została wybrana oferta nr 1 złożona przez Aegis 
Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19b 20-677 Warszawa z ceną brutto 28 290,00 
PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

W poniższej tabeli podajemy nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena 
ofertowa 

brutto 
PLN 

 
1. 

Aegis Security Sp. z o.o. 
ul. Cybernetyki 19b 
20-677 Warszawa 

 
28 290,00 

 
2.  

Paweł Tyrka PTTC  
ul. Sołtysowska 27/1 
31-589 Kraków 

 
40 590,00 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie podanym przez 
Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia – 100 000,00 PLN brutto. 

W oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100 % oferta nr 1, złożona przez 
Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19b 20-677 Warszawa z ceną brutto 
28 290,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) 
została uznana jako najkorzystniejsza.  

            Wójt Gminy Słupia 

           /-/ Mirosław Matulski 
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