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I. Nazwa i adres Zamawiającego  

 Gmina Komprachcice 

 ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

 NIP 9910471296, REGON 531413082 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł netto) 

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:  

Usługa - Audyt bezpieczeństwa 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

1. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, tj. dokonanie oceny zgodności funkcjonujących zasad 

i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzania danych 

osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności: 

1) §20 rozporządzenia 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 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – dalej zwane KRI; 

2) Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1369 z późn. zm.) – dalej zwane KSC; 

3) Rozporządzeniem 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 (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2); 

4) normami bezpieczeństwa: 

a. PN-ISO/IEC 27001 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji; 

b. PN-ISO/IEC 27002 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Praktyczne 

zasady zabezpieczania informacji; 

c. PN-ISO/IEC 20000 - Technika informatyczna. Zarządzanie usługami; 

d. także – w sensie porównawczym - wycofaną normą PN-ISO/IEC 27005 - Technika 

informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie 

informacji; 

5) wymaganiami technologicznymi w systemach informatycznych zapewniającymi 

bezpieczeństwo zasobów sprzętowych i informacyjnych. 
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2. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy i radnych Gminy Komprachcice:  

1) szkolenia powinny się odbyć na miejscu (on-site);  

2) wymagane są co najmniej trzy terminy szkoleń, uzgodnione obustronnie, w tym jedno szkolenie 

w godzinach popołudniowych; 

3) szkolenia powinny być przeprowadzone po fazie zbierania danych, tak, by można było 

uczestnikom szkolenia przekazać konkretne wskazania dotyczące bezpieczeństwa informacji 

wynikające z zebranych danych, a nie tylko ogólne zasady bezpieczeństwa (zasada uczenia na 

przykładach) – dotyczy pracowników Urzędu Gminy; 

4) jedno szkolenie nie powinno być krótsze niż dwie i dłuższe niż trzy godziny z jedną przerwą 10 

minutową. 

3. Sporządzenie i dostarczenie wypełnionego formularza - Formularz informacji związanych 

z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa - stanowiącego załącznik nr 8 do dokumentacji 

konkursowej Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina w wersji elektronicznej edytowalnej oraz 

jeden egzemplarz w wersji papierowej – formularz niewypełniony jest załącznikiem do zapytania. 

4. Sporządzenie i dostarczenie raportu z audytu w wersji elektronicznej edytowalnej oraz jeden 

egzemplarz w wersji papierowej. Raport powinien zawierać: 

1) ocenę stopnia spełnienia wymagań KRI; 

2) ocenę stopnia spełnienia wymagań KSC; 

3) ocenę skuteczności stosowanych zabezpieczeń; 

4) wskazanie obszarów wymagających doskonalenia wraz z ewentualnym określeniem technik / 

działań; 

5) określenie priorytetu obszarów wskazanych w pkt 4. 

5. Omówienie raportu audytu z kadra kierowniczą Urzędu: 

1) raport będzie omówiony w uzgodnionym obustronnie terminie; 

2) termin ten będzie również uważany za termin dokonania odbioru zamówienia. 

 

Wartości liczbowe pomocne w przygotowaniu oferty: 

Ilość pracowników / zatrudnionych: 36 

Ilość radnych: 15 

Ilość lokalizacji: jedna - Komprachcice, ul. Kolejowa 3 (z tym, że jeden użytkownik wraz komputerem 

pracuje zdalnie przy PSZOK, Komprachcice, ul. Rolnicza 6) 

Ilość serwerów: 3 szt. 

Ilość stacji komputerowych: 38 szt. (w tym komputer na stanowisku ds. informacji niejawnej wyłączony 

z audytu) 

Ilość tabletów – 17 szt. 

 

Warunki realizacji zamówienia: 

1. Oferent musi posiadać uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. 
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2. Na etapie zbierania danych wymagane jest przeprowadzenie wywiadu z 29 pracownikami Urzędu 

Gminy. Lista pracowników zostanie wykonawcy dostarczona. 

 

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia 20.06.2022 r.  

  

IV. Opis warunków udziału w postępowania oraz opis sposobu 

dokonania oceny ich  spełnienia, w tym wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:  

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej  działalności 

zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:  

- posiada co najmniej jeden z certyfikatów uprawniających do przeprowadzania audytu 

w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu określa Rozporządzenie 

Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów 

uprawniających do przeprowadzenia audytu.  

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączoną do 

oferty  kopię certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

 

2)  Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiająca realizację 

przedmiotu  zamówienia.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz 

pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:  

-  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał,  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami co najmniej jedną usługę polegająca na audycie bezpieczeństwa Urzędu j.s.t.  

W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty wykonania oraz podmiotu zlecającego zamówienie, 

c) dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 
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1) poświadczenie, 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączony 

do oferty  wykaz usług wraz z dowodami potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 

należycie. 

 

V. Termin związania z ofertą  

Oferent będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania oraz wymaganiom 

wskazanym w szczegółowym opisie zamówienia w Rozdziale III. 

Zamawiający uzna, że oferta odpowiada treści zapytania na podstawie treści 

oświadczenia wskazanego przez  Oferenta w pkt. IV pkt. 1. Formularza Ofertowego). 

2. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na formularzu  ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zgodnie  z wymaganiami 

określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie  z 

aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty 

przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie  do 

podpisania oferty.  

5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania, występuje 

wymóg  podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny 

być  opatrzone podpisem/ podpisami osoby/ osób wskazanych pkt. 4.  

6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być 

ona  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta poprzez 

dokonanie  adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu 

upoważnionego  przedstawiciela.  

7. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny 

sposób  i parafowane przez Upoważnioną(e) osobę(y).  

8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:  

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia tj. powiązań kapitałowych 

i osobowych Oferenta z Zamawiającym (załącznik nr 2). 
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3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia tj. o prowadzonym postępowaniu 

upadłościowym lub likwidacyjnym ( załącznik nr 3). 

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu tj. o sytuacji 

ekonomicznej (załącznik nr 4). 

5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu tj. o dysponowaniu 

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 5). 

6) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące  

przed upływem terminu składania ofert.  

 

VII. Miejsce i termin składania ofert  

1. Oferty należy złożyć do dnia 25.03.2022 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina 

wpływu).  

2. Oferty należy składać w formie pisemnej  w siedzibie Zamawiającego: 

Gmina Komprachcice 

ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym bądź jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres e-mail:  

ug@komprachcice.pl                                                                                  

Na kopercie z ofertą złożoną w siedzibie Zamawiającego lub w tytule wiadomości e-mail 

należy wpisać:  „Zapytanie ofertowe: Audyt bezpieczeństwa” Osoba uprawnioną przez 

Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami jest: Wojciech Pawlik, tel. 77 4031722 

 

VIII. Otwarcie ofert  

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do 5 dni roboczych po upływie 

terminu składania ofert.   

 

IX. Kryteria oceny oraz wybór oferty   

1. W pierwszej kolejności Zamawiający zbada, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu  

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający zbada czy złożone oferty są 

zgodne z treścią zapytania ofertowego. Po uznaniu przez Zamawiającego, że Oferenci nie podlegają 

wykluczeniu, warunki ich udziału w postepowaniu zostały spełnione oraz oferty została prawidłowo 

przez nich złożone  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie porównania 

i oceny przedstawionych ofert.   

 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Cena 

mailto:ug@komprachcice.pl
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Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ryczałtową cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, 

w tym również sytuacje długoterminowe dotyczące przedmiotu zamówienia, przewidziane i określone 

w wymaganiach niniejszego zapytania ofertowego, zakresem zamówienia oraz innymi kosztami 

związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

Ryczałtową cenę brutto należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.   

Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

 

X. Wykluczenie i odrzucenie oferty 

1. Z udziału w postępowaniu wyłączeni są Oferenci, którzy są powiązani osobowo 

lub  kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się  wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego  czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, 

polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 

wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych 

programowych,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

bądź  pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa  drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

2. Z udziału w postępowaniu wyłączeni są Oferenci w stosunku do których jest prowadzone 

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość lub 

likwidacja. 

3. Z udziału w postępowaniu wyłączeni są Oferenci, którzy złożyli nieprawdziwe 

informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

4. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy:  

1) jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania ofertowego (spełnienie warunku 

dopuszczenia oferty określa Rozdział VIII Zapytania), 

2) nie zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu, w tym oferta nie zawiera 

oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (określonych 

w Rozdziale VI Zapytania),  



 

9 

 

3) została złożona po terminie składania ofert, 

4) nie zawiera oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej 

w pkt 1 i 2 niniejszego Rozdziału, 

5) nie została uzupełniona, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 

6) Oferent nie złożył wyjaśnień do złożonej oferty lub załączonych do nich 

dokumentów, pomimo wezwania przez Zamawiającego.  

 

XI. Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania zapytania oraz zakończenia 

postępowania bez wyboru żadnej oferty bez uzasadnienia i podawania przyczyny. 

Zamawiający nie ponosi wobec Oferenta żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, 

a Oferent nie ma prawa dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń 

od Zamawiającego.  

2. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń jest niepełna  lub 

budzi wątpliwości, Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do  Oferenta 

o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym  terminie (skan 

podpisanych dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej należy  przesłać na adres: 

zamówienia@komprachcice.pl).  

3. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki rachunkowej Zamawiający 

dopuszcza  możliwość jej poprawienia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej 

dokonanych  poprawek (skan poprawionych i podpisanych dokumentów/oświadczeń 

w formie  elektronicznej należy przesłać na adres zamowienia@komprachcice.pl.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenie między Oferentem, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 

6. Zamawiający podpiszę umowę z Oferentem, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi 

w rozdziale XI. "Kryteria oceny oraz wybór oferty".  

7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie niezwłocznie 

o powyższym  poinformowany. 

8. Umowy zostaną zawarte na wzorach Oferenta, z uwzględnieniem wymagań określonych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Oferenta  zawartych 

w złożonym Formularzu Ofertowym. 

9. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy  albo uchyla się od jej 

podpisania z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, 

który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.  

10. Umowę w imieniu Oferenta może/mogą podpisać osoba(y) upoważniona(e) 

do reprezentowania Oferenta.  

11. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent 

zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 

mailto:zamowienia@komprachcice.pl
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12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  

 

XII. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 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) dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 

Komprachcice.                

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

sekretarz@komprachcice.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja niniejszego postępowania. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, jednak nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa, w tym dla 

celów archiwalnych. 

6) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferentów, których dane dotyczą 

lub innych podmiotów na których zasoby się powołują Oferenci. 

7) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 

wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną 

wobec Zamawiającego. 

8) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub 

toku realizacji umowy posiada: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c. 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
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z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

10) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub 

toku realizacji umowy nie przysługuje: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

Załączniki:  
 

1. Nr 1 – Formularz ofertowy, 

2. Nr 2 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia tj. powiązań kapitałowych 

i osobowych Oferenta  z Zamawiającym, 

3. Nr 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia prowadzonym postępowaniu 

upadłościowym lub likwidacyjnym, 

4. Nr 4 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiająca 

realizację  przedmiotu zamówienia, 

5. Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa - 

stanowiącego załącznik nr 8 do dokumentacji konkursowej Konkursu Grantowego Cyfrowa 

Gmina w wersji elektronicznej edytowalnej, 

6. Projekt umowy 
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......................................................................... 
              Nazwa i adres Wykonawcy/ców  
 
 
 
 

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

                                                                 (miejscowość i data ) 
 
 
 
 
 

 
WYKAZ USŁUG / ROBÓT  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

 

Audyt bezpieczeństwa 
 

Lp. Odbiorca zamówienia 
usługi 

Przedmiot zamówienia Data wykonania Wartość  
(kwota brutto) 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

 
 

 
 
 

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

.........podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do 
reprezentowania Wykonawcy 
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