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WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

Nr zapytania ofertowego: 10/2022 

pn. „Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w 

Bądkowie” 

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 

dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-

0001/21-00 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa (audytu) w 

Urzędzie Gminy Bądkowo, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 

8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem. 

 

1.2. Dodatkowe wymagania: 

1.2.1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 5 

lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z 

późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 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 (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 ze zm.). 

1.2.2. Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w 

Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu 

certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu: 

• 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 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.003.0000005,USTAWA-z-dnia-13-kwietnia-2016-r-o-systemach-oceny-zgodnosci-i-nadzoru-rynku.html


 
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 

r. poz. 650 i 1338), 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. 

1.2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz diagnozy 

cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 konkursu grantowego załączony do 

niniejszych warunków zamówienia. 

1.2.4. W przypadku, jeśli beneficjent projektu „Cyfrowa Gmina” tj. Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa zmodyfikuje plik formularza, o którym mowa w powyższym ustępie, 

Wykonawca przekaże wynik diagnozy sporządzony w oparciu o aktualną wersję pliku. 

 

2. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć 

dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu. 

 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

4. Kod/-y CPV  

72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowanie komputerów 

 

5. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest 

Pani Agata Centkowska adres e-mail: a.centkowska@ugbadkowo.pl  

Tel: 54 272 41 00 wew. 47 

 

6. Wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia może wpłynąć do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu wskazanego wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

 

7. Informacja o wyjaśnieniach, zmianach, protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty i 

innych informacjach przekazywanych przez Zamawiającego będą zamieszczane na 

stronie www.bip.badkowo.ug.gov.pl – zakładka zapytania ofertowe. 
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8. Termin wykonania zamówienia: 

Zadanie zostanie zrealizowane do 60 dni od daty podpisania umowy. Pierwszym dniem 

realizacji zadania jest dzień podpisania umowy. 

 

9. Warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków:  

• O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności wymienione 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.  

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca zobowiązany będzie do 

załączenia imiennego certyfikatu wymienionego 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. 

 

10. Kryteria wyboru ofert spełniających warunki udziału w postepowaniu, zawierające wagę 

każdego z kryterium: 

• Cena 100 %  

 

11. Tryb postępowania 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – Prawo zamówień publicznych. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych 

upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto 

(z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane  

z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę 

netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w formularzu oferty. 

 

13. Oferta powinna zawierać 

• wypełniony i podpisany formularz oferty, 

• dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykazane w Rozporządzeniu 

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

uprawniających do przeprowadzenia audytu. 

 

14. Miejsce i termin składania ofert 

Dla ofert pisemnych 



 
Ofert należy składać Urząd Gminy w Bądkowie ul Włocławska 82, 87-704 Bądkowo 

pokój nr 9 - sekretariat Gminy w terminie do dnia 06.05.2022 r. do godz. 11:00. 

 

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie , zaadresowanej na adres 

Zamawiającego . Na kopercie należy zamieścić informację: 

 

Oferta na: 

Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w 

Bądkowie 

Zapytanie ofertowe nr 10/2022 

 

Dla ofert przesłanych drogą elektroniczną  

Oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@ugbadkowo.pl 

W terminie do dnia  06.05.2022 r. do godz. 11:00 w tytule wiadomości należy wpisać 

właściwy numer i nazwę postępowania. 

 

15. Informację o współfinansowaniu zamówienia ze środków Unii Europejskiej 

wraz z podaniem informacji na temat tego programu. 

• Program Operacyjny 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 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze 

POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 

 

16. Inne istotne informacje mające znaczenie dla przygotowania postępowania. 

16.1.  Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

ogólny wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/. 

16.2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny. 

 

17. 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 „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82, 

87-704 Bądkowo. 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bądkowo jest Pan Marek Powała adres 

e- mail: marek.powala@wp.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 10/2022. 

mailto:sekretariat@ugbadkowo.pl


 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

c RODO. 

___________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

 

18. Załączniki  

• formularz oferty 

• wzór umowy  

 



 
 

 

 

 

                             Agata Centkowska 

     Bądkowo, dnia 25.04.2022 r.  

                        (osoba odpowiedzialna merytorycznie) 

 

Zatwierdził: Wójt Gminy Bądkowo 

Ryszard Stępkowski 

Bądkowo, dnia 25 .04.2022 r. 
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