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Rozeznanie rynku1
  

dotyczy zadania: 

„Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Gmina Popielów 

Adres: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

NIP: 9910312563 

Telefon: + 48 77 427 58 22  

Faks: + 48 77 427 58 38 

e-mail: kancelaria@popielow.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU 

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

Popielowie (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 do Regulaminu Konkursu 

Grantowego Cyfrowa Gmina załączony do niniejszego rozeznania rynku. 

Przedmiot rozeznania dofinasowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

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

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) 

                                                           
1 Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, w celu wyboru przez Zamawiającego 

odpowiedniej procedury do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Propozycja 
cenowa składana w odpowiedzi na rozeznanie rynku nie stanowi oferty, ma jedynie na celu określenie aktualnych 
cen na rynku. 
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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. Przewidywany okres realizacji:  maj - czerwiec 2022 r. 

3. Kody CPV 

728100001 Usługi audytu komputerowego 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

1. Oferent powinien stworzyć propozycję cenową na formularzu załączonym do niniejszego 

rozeznania rynku. 

2. Propozycja cenowa powinna być: 

1) opatrzona pieczątką firmową, 

2) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

3) zawierać ceny netto i brutto poszczególnych elementów, 

4) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji firmy oferenta 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

1. Propozycja cenowa powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

informatyk@popielow.pl lub faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów do dnia 28.04.2022r 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel.: 

1) 77 427 58 55 – Informatyk – Dariusz Ciećkiewicz 

  

mailto:informatyk@popielow.pl?subject=Diagnoza%20cyberbezpieczeństwa%20-%20propozycja%20cenowa


 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 2950/1/20213 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór propozycji cenowej 

2. Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina 

ZATWIERDZAM 

 

 

……………………………….………….………….. 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 


