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Stanisławów, dnia 14.04.2022 rok 

RIiOŚ.2710.7.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 NA ZADANIE PN: 

 

„Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stanisławów i Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników 

(pracowników Urzędu Gminy Stanisławów) w zakresie cyberbezpieczeństwa” w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

tel./fax 25 757 58 58/25 757 58 57  

REGON 711582434 NIP 822-214-71-56 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług :  

1) usługa nr 1 - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stanisławów na wykonanie zadania 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  - projekt grantowy „Cyfrowa 

Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 ; 

2) usługa nr 2 - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Stanisławów) w zakresie  

cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników) na wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-

00-0001/21-00. 

2. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona zgodnie z zakresem oraz formularzem (załącznikiem nr 8), 

zamieszczonym w dokumentacji projektu dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa dostępnym pod 

adresem: https://www.gov.pl/attachment/d46af450-5e88-4235-825c-d6c7487d9090 

3. Diagnoza zostanie przeprowadzona przez osobę (wykonawcę) posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu 

Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia 

audytu. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny, osobowy, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia – konieczne wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat wykonywany był przez 

niego audyt wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w co najmniej 5 jednostkach samorządu terytorialnego lub 

innych podmiotach o podobnym profilu działalności. Powyższą informację należy wskazać na załączniku nr 3 do Zapytania 

– Wykaz usług. 

5. Przekazanie zamawiającemu prawidłowo wypełnionego formularza diagnozy oraz podpisanego protokołu zdawczo-

odbiorczego stanowi potwierdzenie wykonania usługi nr 1 zamówienia. 

6. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna) w formie 

prezentacji i wykładu dla dwóch osobnych grup maksymalnie 20 osobowych. 

7. Czas trwania szkolenia dla każdej z grup - do 2,5h + 30min (ewentualna dyskusja i zadawanie pytań). 

8. Tematyka szkolenia będzie dotyczyła w szczególności następujących zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa: 

- zagrożenia dla użytkownika i zasobów organizacji, 

- socjotechniczne mechanizmy działania cyberprzestępców, 

- rozpoznawanie zagrożeń oraz reagowanie na pojawiające się niebezpieczeństwa, 

- dobre praktyki zabezpieczania się przed poszczególnymi zagrożeniami, 

- utrzymanie bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych (zabezpieczanie środowiska pracy), 

- podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych, 

- przenoszenie się zagrożeń pomiędzy obszarem prywatnym a służbowym, 

https://www.gov.pl/attachment/d46af450-5e88-4235-825c-d6c7487d9090
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- profilaktyka bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sieci LAN i WiFi, 

- konsekwencje lekceważenia zasad cyberbezpieczeństwa. 

9. Wykonawca przekaże w formie elektronicznej przed przystąpieniem do szkolenia Zamawiającemu do akceptacji 

przygotowane materiały szkoleniowe. Zakres szkolenia musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

Zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanych 

materiałów. Szkolenie przez Wykonawcę może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego zakresu szkolenia 

otrzymanego od Wykonawcy. 

10. Do dyspozycji Zamawiającego zostaną przekazane w formie elektronicznej materiały obejmujące tematykę szkolenia. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny, osobowy, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia z zakresu cyberbezpieczeństwa lub bezpieczeństwa pracy w systemach 

informatycznych. 

12. Przeprowadzenie szkolenia, przekazanie Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej listy obecności i imiennych 

potwierdzeń dla uczestników szkolenia stanowi potwierdzenie wykonania usługi nr 2 zamówienia. 

 

III. Termin realizacji zadania: termin realizacji usług po uzgodnieniu z Zamawiającym i podpisaniu umowy, nie później 

niż do 31 maja 2022r.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem 

kopii: 

a) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

b) Aktualne uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu we wskazanym wyżej zakresie. 

2) Brak załączenia kompletu dokumentów do oferty, będzie wiązał się z odrzuceniem oferty z niniejszego 

postępowania ofertowego. 

 

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena 100%: 

b) Ocenie podlega cena brutto łącznie 

c) Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

 

gdzie: 

C - ilość punktów oferty ocenianej, 

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Co - cena oferty ocenianej, 

2. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania lub zmniejszyć zakres zamówienia, jeżeli cena oferty uznanej za 

najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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VII. Inne istotne warunki zamówienia: 

1) Oferta powinna zawierać oferowaną cenę, rozumianą jako cenę ryczałtową brutto, obejmującą wynagrodzenie za 

wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi. 

2) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, jak również nieujęte, a niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od państwa oferty nie powoduje powstania żadnych 

zobowiązań wobec stron. 

6) Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację. 

 

VII. Warunki płatności: 

Przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury. 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej w złotych (PLN). 

 

VIII. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

1) Monika Krupa 25 7575843 lub mail: inwestycje@stanislawow.pl 

2) Łukasz Ryszawa  (25)757-58-55 lub mail: informatyk@stanislawow.pl 

 

IX. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu. 

2. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do 20.04.2022 r. do godz. 12.00  

1) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów lub w formie 

elektronicznej; 

2) w formie elektronicznej na adres: inwestycje@stanislawow.pl  

z dopiskiem „Oferta na Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Stanisławów 

i Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Stanisławów) w zakresie 

cyberbezpieczeństwa”. 

Oferta  powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta,  

numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis przedstawiciela Oferenta. 

4. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie podpisać umowę w terminie 7 dni od dnia wyboru 

oferty. 

5. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo, do podpisania umowy z Oferentem, którego Oferta będzie następna w kolejności pod względem korzyści dla 

Gminy Stanisławów. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia. 

7. Zamawiający zastrzega, że w toku sprawdzenia dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo 

żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także miał prawo wezwać do 

uzupełnienia wymaganych dokumentów, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty. 

X.  Załączniki. 

1. Załącznik  nr 1 – Wzór formularza oferty 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz że, nie podlega 

wykluczeniu 

3. Załącznik nr 3 – wykaz usług 

4. Załącznik nr 4 – parafowany wzór umowy + klauzula informacyjna do umowy 

 

 

   Wójt 

 

           /-/ Kinga Anna Sosińska 
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