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Gmina Zębowice  
ul. Izydora Murka 2  
46 – 048 Zębowice  
NIP 576-15-53-241 
Regon 531413053 
 

Zębowice, 15.06.2022 r. 

Znak sprawy: SG.271.2.7.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wójt Gminy Zębowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: 

„Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa” 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Zębowice w imieniu, której występuje Wójt Gminy Zębowice 

ul. Izydora Murka 2 

46-048 Zębowice 

NIP: 5761553241 

REGON: 531413053 

Tel.: +48 77 421 60 76 

E-mail: ug@zebowice.pl 

Strony internetowe: www.zebowice.pl oraz www.zebowice.biuletyn.info.pl, 

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  

 

II. Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z 

późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w 

Urzędzie Gminy Zębowice zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym 

obowiązujący na dzień wykonywania audytu załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu 

Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem, opublikowanego na stronie Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina . 

2. Zamawiający dopuszcza wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w sposób zdalny. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z 

przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 6 do zapytania 

ofertowego. 

3. Po przeprowadzeniu diagnozy, Wykonawca zobligowany jest do przekazania wypełnionego 

i podpisanego elektronicznie formularza diagnozy (przeprowadzonej przez osobę 

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

audytu) Zamawiającemu. 

4. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca projektu 

grantowego „Cyfrowa Gmina”. 

 

IV. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu: 

1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona przez osobę, posiadającą 

uprawnienia wykazane 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. Wykaz 

certyfikatów wskazanych w ww. rozporządzeniu znajduje się poniżej: 

1) Certified Internal Auditor (CIA), 

2) Certified Information System Auditor (CISA), 

3) 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 (dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 

1338), w zakresie certyfikacji osób, 

4) 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, 

5) Certified Information Security Manager (CISM), 

6) Certified in Risk and Information System Control (CRISC), 

7) Certified in the Govemance of Enterprise IT (CGEIT), 

8) Certified Information System Security Professional (CISSP), 

9) Systems Security Certified Practitioner (SSCP) 

10) Certified Reliability Professional, 

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

2. Wykonawca posiada potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca złoży w tym zakresie oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do oferty. 

4. Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu audytów wynikających z 

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

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

teleinformatycznych. Wykonawca złoży w tym zakresie oświadczenie będące załącznikiem 

nr 3 do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie minimum 1 diagnozy 

cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina lub zrealizował co najmniej 3 

audyty bezpiecześntwa w jednostkach administracji publicznej o podobnym zakresie w 

ostatnich 3 latach przed złożeniem oferty. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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5. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania 

informacji o wyborze dostarczyć dane osoby, która będzie wykonywała diagnozę wraz z 

dokumentem potwierdzającym posiadanie przez niego certyfikatu, uprawniającego do 

przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia 

audytu. W przypadku nie dostarczenia dokumentu w wymaganym terminie oferta zostanie 

odrzucona. 

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). 

 

V. Kryteria i sposób oceny oferty: 

1. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – 100%. 

2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty. 

3. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć 

wpływ na cenę. 

4. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert. 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 

punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba 

punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru: 

                          

Cena (C) = Cena minimalna/Cena badana x 100 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 22.06.2022 r. do godz. 11:00, a kod 

dostępu należy przesłać na nr tel. 883 242 911 do dnia 22.06.2022 r. do godz. 11:15. 

2. Adres poczty elektronicznej, na który należy złożyć ofertę: ug@zebowice.pl  

3. Oferty złożone po terminie bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienia nie później niż w terminie do 25 lipca 2022 

r. 

 

VIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone zostają podmioty, które powiązane są z 

beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, 

w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
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c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

o czym Wykonawca oświadczy pisemnie – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. 

 

IX.  Zmiana umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie: 

1. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, zaakceptowanych przez obie 

strony. 

2. Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

X. Podstawy unieważnienia postępowania: 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty, 

b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, 

c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę 

jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości najkorzystniejszej lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty, 

d) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego, 

e) w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

XI. Postanowienia końcowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 

Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert, przewidzianym 

w zapytaniu ofertowym. Zmiana zapytania oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie 

przesłana wszystkim zainteresowanym. 

 

XII. Sposób przygotowania oferty: 

Złożenie oferty będzie wymagało od Wykonawcy wykonania następujących czynności: 

1. Kompletne, wypełnione i podpisane przez Wykonawcę (lub osobę prawidłowo umocowaną 

do wykonania czynności) dokumenty oferty: 

1) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1  

2) Kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2; 

3) Kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3; 

4) Kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4; 
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5) Parafowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy, 

stanowiący załącznik nr 5; 

6) Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia diagnozy 

cyberbezpieczeństwa; 

7) Parafowany i nie wypełniony formularz informacji związanych z przeprowadzeniem 

diagnozy cyberbezpieczeństwa; 

8) Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa lub 

audytu; 

9) Podpisana klauzula RODO; 

10) Kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 8; 

należy zeskanować i nadać im format pdf. 

2. Dokumenty w formacie pdf należy spakować do archiwum ZIP i zaszyfrować. 

3. Spakowany i zaszyfrowany zestaw dokumentów należy przesłać do Zamawiającego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@zebowice.pl przed upływem terminu 

składania ofert. 

4. W celu odszyfrowania przez Zamawiającego złożonych dokumentów oferty, kod dostępu 

należy przekazać telefonicznie za pośrednictwem sms na numer podany w zapytaniu 

ofertowym lub telefonicznie na ten numer. 

5. Kod dostępu do dokumentów oferty należy podać po upływie terminu składania ofert, ale 

przed ich otwarciem. 

6. Jeżeli oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty te należy przesłać w 

oddzielnym pakiecie – wykonując czynności jak w pkt. 1.-5. 

7. Szyfrowanie ofert: 

W celu wykonani szyfrowania dokumentów składających się na ofertę należy wykonać 

następujące czynności: 

1) Zaznaczyć pliki (w formacie pdf z podpisem osoby uprawnionej), 

2) Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z okna „Dodaj do archiwum” 

3) W nowym oknie po lewej stronie wybrać format archiwum – zip, 

4) W tym samym oknie z prawej strony „szyfrowanie” wpisać hasło do zaszyfrowania 

dokumentów, które należy podać Zamawiającemu – jak w pkt 5. 

5) Powtórzyć hasło 

6) Kliknąć ok 

7) Dokumenty będą zaszyfrowane i pokazywać będą się w folderze ZIP. 

 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XIII. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do wykonania zamówienia 

potencjału technicznego i osobowego; 
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3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykonaniu w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty 

minimum 1 diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina lub 

zrealizowaniu co najmniej 3 audytów bezpieczeństwa w jednostkach administracji 

publicznej o podobnym zakresie; 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy; 

6. Załącznik nr 6 – Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy 

cyberbezpieczeństwa; 

7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO; 

8. Załącznik nr 8 – Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta 

/-/ Zdzisław Szuba 

Zastępca Wójta Gminy Zębowice 


