
 
                                                                                                                       

                                                                                                                              Gmina Nędza, dn. 24.05.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

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

„Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy 

JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” 

 

Zamawiający: 
Gmina  Nędza 
47-440 Nędza 
ul. Jana III Sobieskiego 5 
tel. (32) 66 60 460 
fax: +48 32 410 20 04 
e-mail: ug@nedza.pl 

https://bip.nedza.pl/main/index.html 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie 

Gminy Nędza (w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”)  zgodnie z 

zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa 

Gmina zakończonego raportem. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z 

przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 konkursu grantowego 

załączony do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia :  

Wykonawca deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy o powierzenie Grantu Zamawiającemu, jednak nie dłużej niż do 15.08.2022 r. 

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

1) 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 

 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że przeprowadził minimum 10 audytów w ramach 

programu Cyfrowa Gmina. 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 225.000,00 zł (dowodem na spełnienie tego 

warunku jest przedstawienie kopii polisy ubezpieczeniowej). 

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

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

a) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu 

b) referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie audytu 

c) polisa ubezpieczeniowa 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto. 
 
7. Wykonawca złoży ofertę drogą tradycyjną na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na 
Audyt cyberbezpieczeństwa na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy  ug@nedza.pl lub za pomocą platformy e-puap. 
 
8. Termin składania ofert upływa dnia  02.06.2022 r.  do godz. 10.00 
 
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
  
10. Załączniki do ogłoszenia: 

mailto:ug@nedza.pl


 
1) Formularz ofertowy  
2) Projekt umowy 
3) Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa 
 
Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania do udzielenia 
zamówienia. 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Nędza, ul. Jana III 
Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, reprezentowany przez Wójta Gminy Nędza. Może Pan/Pani 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych osobiście, poprzez korespondencję 
tradycyjną, telefonicznie pod numerem 32 66 60 490 lub mailowo : daneosobowe@nedza.pl 
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, 
wynikających z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przetwarzanie tych 
danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez 
Urząd Gminy. 
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie internetowej Urzędu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik Nr 1  
 
  

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ..........................................................................................................  
Siedziba: ...........................................................................................................  
Numer telefonu/faxu: ……………..................................  
E-mail:  ………………………………………………… 
Numer REGON: ..................................................... 
Numer NIP ……………………………………. 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Gmina Nędza 
ul. Jana III Sobieskiego 5 
47-440 Nędza 
 
Zobowiązanie Wykonawcy 
 W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.05.2022r. na Audyt 
cyberbezpieczeństwa, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
Cena netto..................................... zł 

(słownie: ....................................................................................................)  

podatek VAT (......%) ................zł 

cena brutto .....................................zł 

(słownie: .................................................................................................)  

  

Oświadczam, że: 
 
Ja niżej podpisany/a …… jako osoba upoważniona do reprezentowania (nazwa firmy) 
Zapoznałem się z warunkami przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i 
czasie określonym przez Zamawiającego.  
 
 
___________________________ 
 
Czytelny podpis ( pieczątka) 
 



 
 
 
Załącznik nr 2 
 
Projekt umowy 

Umowa Nr ……../2022 

 

zawarta w dniu.............. 2022 r. w Nędzy, 

pomiędzy: 

Gminą Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, NIP 639-196-7777, REGON 276258470 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

1. Annę Iskała - Wójta Gminy Nędza 

przy kontrasygnacie Katarzyny Paszenda - Skarbnika Gminy Nędza 

a 

reprezentowaną przez: 

1. - zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do przeprowadzenie audytu 

cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Nędza (w dokumentacji 

projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”)  zgodnie z zakresem oraz formularzem 

stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”. 

 §2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: do 15.08.2022r. 

§3 

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: 

zł netto plus obowiązujący podatek VAT w wysokości  ..................... % tj ........... zł. Kwota brutto za 

przedmiot zamówienia wynosi ................ zł (słownie: ......................................................). 

§4 

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie opłacona przez Zamawiającego w ciągu 14 dni 

od dnia protokolarnego potwierdzenia prawidłowego jej wykonania przez osoby uprawnione i po 

przedłożeniu faktury. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i dostarczenia faktury VAT, która zawierać będzie 

następujące dane: 

Nabywca: Gmina Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, NIP 639-196-7777,  

Odbiorca: Gmina Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, NIP 639-196-7777 

§5 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

§6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty: 

1) Terminu wykonania zadania w następujących przypadkach: 

a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od 

Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, 



 
b) Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach. 

 

2. Gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, 

wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

3. Gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizacje umowy, w szczególności 

na jej zakres, termin. 

4. Gdy nastąpi zmiana formy organizacyjno - prawnej lub siedziby Wykonawcy. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności 
§ 7  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                                                               §8 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy terytorialnie dla 

Zamawiającego Sąd Rejonowy 

§10  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
                   Wykonawca:                                                                                 Zamawiający:                         

 

 


