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ZAPYTANIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.: „Audyt cyberbezpieczenshva w projekcie Cyfrowa Gmina w

ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia",M

I. Nazwa oraz adres Zamawiaiąceęo

Gmina Księżpol
Adres:
Urząd Gminy Księżpol
ul. Biłgoraj ska 12
23-415Księżpol
NIP-918 199 58 23
REGON 950 36 90 95
nr telefonu (084) 687 74 19 lub 20, nr faksu (084) 687 74 32.
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa - piątek 07:30-15:30; wtorek od 09:00 do
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Adres poczty elektronicznej: info@ksiezpol.pl
Strona intemetowa Zamawiającego: www.ksiezpol.pl

17:00

II. Oznaczenie postępowania

Postępowanie o udzielenie oznaczone jest znakiem: BGK.27.2.62.2022.

III. Tryb postępowania

Niniejsze postępowanie pełni funkcję badania rynku w zakresie oszacowania wartości przedmiotu
zamówienia dla potrzeb wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia publicznego.
Zamawiający w późniejszym terminie ogłosi postępowanie w zakresie udzielenia zamówienia
publicznego z zachowaniem odpowiedniego trybu.

IV. Finansowanie

Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" współfmansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina": POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

V. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" w Urzędzie Gminy
Księżpol (w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa") zgodnie z
zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego
Cyfrowa Gmina zakończonego raportem.
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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.

VI. Warunku udziału w postępowaniu

l. 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 infonnacji 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. póz. 1398 oraz z 2018 r. póz. 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 Infonnation Systems Control (CRISC)
7) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
8) Certified Information Systems Security Professional (CIS SP)
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 l audyt w ramach
programu Cyfrowa Gmina.

VII. Termin składania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 29.08.2022 r. do godz. 15:30
l. w wersji elektronicznej w formie skanu oferty sporządzonej pisemnie lub w formie elektronicznej

na adres: zamowieniapubliczne@ksiezpol.pl, w tytule wpisując: OFERTA na „Audyt
cyberbezpieczeństwa \v projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"., Znak sprawy BGK.271.2.62.2022
lub

2. w wersji papierowej umieszczonej w kopercie/opakowaniu, zabezpieczonej w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń. Ofertę w wersji
papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgoraj ska 12, 23-415
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Sftnansowanow ramóch reakcji Unii na pandemię COVID-19 it)

Księżpol przed terminem składania ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty
kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

• nazwa, adres, numer telefonu ifaksu wykonawcy;
• Gmina Księżpol ul. Biłgoraj ska 12, 23-415 Księżpol
• OFERTA na „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach

Działania 5. l Rozwój cyfrowy JST oraz •wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia".. Znak sprawy BGK.271.2.62.2022

VIII. Informacia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. l 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. l), dalej „RODO", informuję,
że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Księżpolu ul. Biłgoraj ska
12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877420; fax 84 6877432; e-mail info@ksiezpol.pl
z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się tel. 604521364; mail:
biuro@myszkowiak.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym zamówieniem Nr BGK.271.2.62.2022;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania; w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. l ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. póz. 2019), dalej „ustawa
Pzp";
dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego oraz instytucje zarządzające projektem,
przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
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 namsza 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. l lit. c
RODO.
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IX. Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: Adrian Kapka lub
Antoni Blicharz- pracujący w dni robocze od pn. dopt. w Urzędzie Gminy Księżpol od godz. 730 -
1530,wt.900-170()tel.: 846877419;

X. Załączniki

l. Załącznik Nr l - Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy
cyberbezpieczeństwa ,^/[

w

Data: 24.08.2022 r. Zatwierdził: ...........mg-r. .J-a

^
h

ro •w •skjors^t

Lider projektu

^1
Partner projektu

CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA PolHechnlka tódzka

CYFROWA C~]
GMINA ^^


