
 
Oleśnica, 05.09.2022 r. 

Gmina Oleśnica                                                                                             

ul. Nadstawie 1 

28-220 Oleśnica 

 

BKŚ.I.032.2.2022                                                                                   

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 
kwoty 130 000 zł netto 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica zaprasza do złożenia oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Przeprowadzenie diagnozy 

cyberbezpieczeństwa wg wymagań programu Cyfrowa Gmina”.  Zamówienie realizowane 

jest 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” 

 

II. Rodzaj zamówienia:  

Usługa 

 

III. Kod CPV: 

79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa 

 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić audyt oraz wykonać diagnozę 
cyberbezpieczeństwa dla Gminy Oleśnica zgodnie z wymaganiami programu „Cyfrowa 
Gmina” oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Szczegółowy zakres 
przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem 
diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 Regulaminu Konkursu 
Grantowego Cyfrowa Gmina. Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina wraz z 
formularzem -załącznikiem nr 8 został zamieszczony na stronie Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa [https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina]. 
 

2. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona zgodnie z Ustawą  
z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 roku, 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 (zwane Rozporządzeniem KRI, Dz. U. z 2017 roku, poz. 
2247). 



 
3. Audyt musi zostać przeprowadzony 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. 

4. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu: 
a) Certified Internal Auditor (CIA) 
b) Certified Information System Auditor (CISA) 
c) 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 2018r. poz. 650  
i 1138 ), w zakresie certyfikacji osób; 
d) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN 
ISO22301 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; 
e) Certified Information Security Manager (CISM); 
f) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC); 
g) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT); 
h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP); 
i) Systems Security Certified Practitioner(SSCP); 
j) Certified Reliability Professional; 
k) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert. 

5. Dokument końcowy musi być podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia (wykazane 
w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r.  
w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu). Raport oraz 
wypełniony formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy 
cyberbezpieczeństwa (załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa 
Gmina) należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. 

 

V. Termin wykonania zamówienia: 

10 dni od podpisania umowy. 

 

VI. Podstawa przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje. 

2. Oferta winna określać cenę brutto za całość zamówienia i obejmować wszystkie koszty 

niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Cena ta będzie stanowić podstawę 

do rozliczenia z Zamawiającym. 

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

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia. 

4) Dysponowania osobą posiadającą co najmniej jeden z certyfikatów wskazanych  

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. 



 
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie 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 z 2022 r. 

poz. 835): 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę  

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona  

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego  

2022r.,  

o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 

VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania 
zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
 

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: inwestycje@gminaolesnica.pl lub osobiście  

w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica lub pocztą tradycyjną 

lub faxem na nr tel. 41 377 40 36 w terminie do dnia 09.09.2022 r. do godz. 13.00. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

                            /-/ mgr Leszek Juda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

....................................... 
( nazwa wykonawcy ) 

....................................... 
( siedziba wykonawcy ) 

....................................... 

 

       Gmina Oleśnica 

       ul. Nadstawie 1 

       28-220 Oleśnica 

 

 

O F E R T A CENOWA 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

pn.: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa wg wymagań programu Cyfrowa 

Gmina” oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania za cenę 

brutto:……………………………….…………………………..…….…zł 

(słownie złotych:…………………………………………………………) 

 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania 

5. Inne ustalenia : ....................................................................................................................... 
 

 

 

dnia, ............................................... 

 

Podpisano: 

 

............................................................... 

( upoważniony przedstawiciel ) 

 

............................................................... 

 

............................................................... 

( adres ) 
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