Ćmielów, dn. 22.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.8.2022
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:
Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów
NIP: 661-21-64-776
REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie
z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina w gminie Ćmielów
CPV 72800000-8 – usługi audytu komputerowego i testowanie komputerów

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie obligatoryjnej diagnozy cyberbezpieczeństwa
zgodnie z wytycznymi Projektu Cyfrowa Gmina oraz załącznikiem nr 8 do Regulaminu
Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACTEU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Lokalizacja :
-Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40,
-Referat Oświaty, ul. Rynek 50, 27-440 Ćmielów
Ilość serwerów: 2
Ilość stacji roboczych: do 40

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 w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5
lipca
2018
r.

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w
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 Systems Control (CRISC)
7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
10. Certified Reliability Professional
11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert
Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od otrzymania
informacji o wyborze dostarczyć dane osoby, która będzie wykonywała diagnozę wraz z
dokumentem potwierdzającym posiadanie przez niego certyfikatu uprawniającego do
przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12
października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia
audytu. W przypadku nie dostarczenia dokumentu w wymaganym terminie oferta zostanie
odrzucona.
Diagnoza cyberbezpieczeństwa (audyt) musi zostać przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia
5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 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.) zwane dalej Rozporządzeniem KRI
Diagnoza musi zostać wykonana zgodnie z formularzem zamieszczonym w dokumentacji
konkursowej projektu Cyfrowa Gmina dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska
Cyfrowa [https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina] - Formularz informacji związanych z
przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa - załącznik nr 8, stanowiący załącznik nr 3
do zapytania ofertowego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że przeprowadził minimum 1 audyt
(diagnoza cyberbezpieczeństwa) w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2022 r.
2. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:
Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT.
3. Kryterium oceny ofert: 100% cena
4. Oferty należy złożyć:
a) w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I
piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Przeprowadzenie diagnozy
cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa
Gmina w gminie Ćmielów lub
b) pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl
5. Oferty należy składać w terminie do: 29.06.2022 r., do godz. 12:00.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.
6. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
7. Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.
8. Osoba upoważniona do kontaktu: Emil Stan – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 7, tel./fax. /15/ 8612018 w. 22.
9. 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 wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
10. Inne informacje:
a) W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do
złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
b) Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie
oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienie
postępowania.
c) Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: zostanie złożona po terminie.
d) Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
e) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Przed upływem

f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może
zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej
modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało
zamieszczone zapytanie.
Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty
w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia
przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru
którejkolwiek z ofert.
Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób
w jaki zostało ogłoszone zapytanie.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W
przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się
kwotę wpisaną słownie.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz umowie.

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie
bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.
12. Załączniki:
a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 – umowa
c) Załącznik nr 3 - Formularz informacji związanych z przeprowadzenia diagnozy
cyberbezpieczeństwa – załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego
Cyfrowa Gmina

Burmistrz Ćmielowa
Joanna Suska

