
 
Świedziebnia, dn. 26.05.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Gmina Świedziebnia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:  

„Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Świedziebnia” w ramach projektu 

Cyfrowa Gmina, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia” 

 

Zamawiający: 
Gmina  Świedziebnia 
Świedziebnia 92A 
87 – 335 Świedziebnia 
tel. (56) 49 384 60  
fax: (86) 49 384 29 
e-mail: gmina@swiedziebnia.pp 

https://www.bip.swedziebnia.pl 

 

1. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia: 

Przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa. Jednostką poddaną audytowi będzie Urząd Gminy 

Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87 – 335 Świedziebnia do 50 hostów podłączonych do sieci z jedną 

serwerownią i do 20 pracowników, która jest obowiązkowa przy realizacji projektu grantowego  

„Cyfrowa Gmina”  o numerze  POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 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.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, tj. wykonania Diagnozy Cyberbezpieczeństwa został 

określony w załączniku do dokumentacji konkursowej opublikowanej na stronie internetowej ww. 

projektu pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina pod nazwą „Załącznik nr 8 - 

Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa”, który jest 

również załącznikiem do niniejszego zaproszenia do składania ofert i stanowi jego integralną część 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu: 03.06.2022 r. o godzinie 15:20 

2. Miejsce i forma składania ofert:  

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.brzoska@swiedziebnia.pl 
 
Uwaga o skutecznym złożeniu oferty będzie decydowała data i godzina faktycznego wpływu oferty 
na ww. skrzynkę odbiorczą (lub skrzynkę spam jeśli firewall automatycznie przekieruje tam ofertę 
Wykonawcy). O złożeniu oferty w terminie nie decyduje data ani godzina wysłania wiadomości z 
ofertą z urządzeń elektronicznych Wykonawcy. 
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3. Termin realizacji zamówienia:  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia 

zawarcia umowy. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia 

5. Sposób przygotowania oferty:  

1) ofertę wraz z oświadczeniami i innymi załącznikami sporządza się, pod rygorem nieważności: 

a) w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 
osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.) lub 

c) w postaci elektronicznej w formie pliku zawierającego skan lub zdjęcie oferty pierwotnie 
sporządzonej i odręcznie podpisanej w formie papierowej.  
 

2) Zamawiający zastrzega sobie, że oferty niekompletne lub nieczytelne mogą zostać odrzucone, 
a oferty niepodpisane przez uprawnioną/-ne osobę/-y będą podlegały odrzuceniu. 

3) Oferta oraz jej elementy składowe, tj. dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane 
przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z informacjami 
zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie 
pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia - przez ustanowionego pełnomocnika. 

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być 
dołączone do oferty; w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani 
są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników 
konsorcjum oraz stosowną umowę. 

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 
treści, pod rygorem nieważności. 

6) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

6. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1) nazwa kryterium oceny ofert: „Cena”, 

2) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100,00 pkt 

3) punkty będą przyznawane ofertom, zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Cena = 

najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie 

x 100 pkt cena brutto oferty badanej 
 

7. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza * możliwość składania ofert częściowych.  

8. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza * możliwość powierzenia realizacji części lub całości 
zamówienia podwykonawcom. 

 



 
9. Termin ważności oferty: 60 dni, liczonych od dnia złożenia oferty. 

10. Termin i warunki płatności:  

1) płatność odbędzie się  po całkowitym i należytym zrealizowaniu przedmiotu umowy, w formie 
bezgotówkowej na podstawie polecenia przelewu, na wskazany przez Wykonawcę w treści 
faktury rachunek rozliczeniowy, w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

2) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą się odbywały w PLN. 

3) Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 

4) Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. 

11. Pozostałe istotne warunki określone przez Zamawiającego mające wpływ na sporządzenie oferty:  

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

a) Złożył ofertę na formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 
zaproszenia. (załącznik nr 1) 

b) posiadał aktywny wpis do odpowiedniego rejestru np. CEIDG lub KRS, potwierdzający 
prowadzenie działalności gospodarczej. Zamawiający nie dopuszcza Wykonawców, 
których danych nie będzie można zweryfikować lub posiadających wpis o statusie 
„zawieszony” lub „wykreślony”. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w stosunku do 
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość lub zawarto układ w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym.  

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą aktualnego wydruku z CEIDG lub 
KRS. 
 

c) Wykazał, że posiada  odpowiednie doświadczenie w zakresie należytego wykonania usługi 
w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego i że 
przeprowadził w ramach Programu Cyfrowa Gmina minimum jedną diagnozę 
cyberbezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wraz z ofertą kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem referencji/rekomendacji potwierdzających 
wykonanie co najmniej jednej diagnozy.  Referencje muszą określać co najmniej: datę 
wystawienia, podmiot wystawiający, okres realizacji umowy, stwierdzenie że umowa/ 
usługa została wykonana należycie. Uwaga nie dopuszcza się referencji gdzie 
rekomendującym lub wystawiającym referencje jest podmiot składający ofertę. 
 

d) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i załączenia wraz z ofertą kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem co najmniej jednego z certyfikatów wykazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu 
certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z 
dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, tj.: 

• Certified Internal Auditor (CIA), 

• Certified Information System Auditor (CISA), 

• Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, 
akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie 
certyfikacji osób, 



 
• Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 

22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku, w zakresie certyfikacji osób, 

• Certified Information Security Manager (CISM), 

• Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), 

• Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), 

• Certified Information Systems Security Professional (CISSP), 

• Systems Security Certified Practitioner (SSCP), 

• Certified Reliability Professional, 

• Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert. 

e) Wykonał szczegółową kalkulację ceny oferty z należytą starannością. 

f) Cena musi być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

g) Cena netto wskazana w ofercie jest stała przez cały okres realizacji zamówienia. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów niezbędnych dla 
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkich opłat, składek i podatków 
wynikających z realizacji zamówienia i obowiązujących przepisów, w tym koszty/opłaty dot. 
m.in.: należytego i kompleksowego wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie 
z niniejszym zamówieniem, zawartą umową, koszty wynagrodzenia osób skierowanych do 
realizacji przedmiotu zamówienia, koszty transportu, zysk, ryzyko gospodarcze, itp.  

3) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do 
podpisania umowy w formie, miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 
z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza podpisanie umów w formie korespondencyjnej. 

4) W przypadku realizacji usług niezgodnie z treścią niniejszego zaproszenia, Zamawiający może 
odstąpić od zawartej umowy bez żadnych konsekwencji prawnych ani roszczeń ze strony 
Wykonawcy. 

12. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w 
niniejszym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania i złożenia oferty. 

13. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów, w sprawie niniejszego zamówienia, ze strony 
Zamawiającego jest Pani: Anna Brzóska tel. 531 837 356; email: a.brzoskai@swiedziebnia.pl . 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia postępowania na każdym etapie 
bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Wzór umowy – załącznik nr 2 

3. Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpeczeństwa 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 
Świedziebnia; 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Gminy Świedziebnia – z Panią Katarzyną Henzler pod adresem e-mail:  

inspektor@cbi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z 
wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019r. poz. 2019 ze zm.). 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 

1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w 

związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia 

administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane 

mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w 

zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.   

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości udziału w postępowaniu.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania,  

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia.  
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10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania ani zmianą postanowień umowy. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 

13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych 

danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 
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