PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT
w postgpowaniu o wartoSci zamriwienia
nie przekraczaj4cej 30.000 Euro

Przedmiot zam6wienia:
Opracowanie oraz wdroZenie zasad administracji i ochrony danych zgodnie z wymogami
RODO [Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 20]6/679 z dnia 27
lo,uietnia 2016 r w sprawie ochrony os6b fizycznych w nuiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych (...)l w Szpitalu Klinicznym im.
K. Jonschera UM im.K. Marcinkowskieg w Poznaniu
WartoS6 szacunkowa przedmiotu zam6wienia ustalona zostala na podstawie rozeznania
rynku na kwotg: ok. 70.000 zl brutto stanowi4ca r6wnowartoit,16.235 Euro*
*wyliczona zgodnie z aktualnie obowiqzuj4cym Rozporz4dzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie Sredniego kursu zlotego w stosunku
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Zaproszenie do skladania ofert zostalo opublikowane na stronie internetowej szpitala oraz
rozeslane do n/w 4 ewentualnych Wykonawc6w w dniu: 09.04.2018r. :
1) Integral Solutions Sp. z o.o.
ul. Wsp6lna 35 lok. 1
00-519 Warszawa
e-mail : biuro@integralsolutions.pl

2) ODO 24 sp. z o.o., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warczawa,
Cezary Lutyfrski Doradca ds. ochrony danych
e-mail: c.lutynski@odo24.pl
3) ABI Miroslawa Mocydlarz - Adamcewicz
ul. Franciszka Str62yriskiego 13/1 1
60-688 Poznah
e-mail : dpo_mocy dlarz_adamcewicz@onet.pl
4) artSystems
ul. Hallera 9415
53-203 Wroclaw
e-mail : artur.cieslik@politykabezpieczenstwa.com.pl

5) Centrum Doradcze Prawa Medycznego
ul. Beliny Prazmowskiego 1712
3I-514 Krak6w
e-mail: biuro@cdpm.pl

Do uplywu terminu skladania ofert, tj. do dnia 13.04.2018r., do godz.: 11.00 zlohono 2 oferty.

Wykaz Wykonawc6w, kt6rry zloLyli oferty:
Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.)

a) United Registrar of

Systems Polska Sp.zo.o.,

ul.

Zeromskiego

62

lok.2,

50-312 Wroclaw, zwana dalej ofert4 nr 1,
oferowana cena: 66.297 r00 zl (brutto), w zalqczeniu oferta.

Kancelaria Prawna WEC Sroczyrflski i Wsprilnicy Sp.k.,
ofert4 nr 2,
oferowana cena: 36.900,00 zl. (brutto), w zalqczeniu oferta.
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ul.
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90-36 1 tr-6d2, zwana dalej
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1) Przewodnicz4cy - mgr Edmund Wohfgrl

2) Sekretarz - mgr Grzegorz Tur (osoba wledzialna za strong formalno-prawnq
postgpowania o udzielenie zam6wienia)
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(podpis Kierownika Zamawiaj1cego)

Poznah, dnia

17

.04.2018r.

W zal4czeniu:

-

zapytanie ofertowe

;

zapT/tanie Wykonawc6 w w r az z udzi elon4 odpowi edz i 4; zgl oszone oferty

;

