Zapytanie ofertowe nr 1/2017
Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z siedzibą w Lubiczu Dolnym zaprasza do składania
ofert dotyczących przeprowadzenia audytu i szkolenia dla pracowników biura w zakresie ochrony danych
osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu
zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zmianami)
Dane zamawiającego:
Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24 lok. 1
87-162 Lubicz
Termin składania ofert do dnia 5 czerwca 2017r.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przeprowadzenie audytu w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
obejmujący:













Analizę poprawności wdrożonej dokumentacji ochrony danych osobowych, tj.:
Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym wraz z załącznikami,
Wdrożenie procedur bezpieczeństwa danych,
Dostosowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji systemu informatycznego oraz wszystkich
niezbędnych dokumentów do specyfiki Lokalnej Grupy Działania,
zgodnie z zasadami i procedurami dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym
przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi,
Ocena merytorycznej poprawności danych i ich adekwatność do celu przetwarzania,
Analiza i opracowanie niezbędnych załączników,
Weryfikacja zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych, informatycznych oraz osobowych
stosowanych przez LGD,
Identyfikacja zbiorów danych osobowych,
Zbadanie legalności przetwarzania danych osobowych w każdym zbiorze,
Weryfikacja prawidłowości przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wraz ze
szczególnym uwzględnieniem umów powierzenia przetwarzania danych,
Wskazanie obszarów potencjalnego ryzyka w przetwarzaniu danych,
Identyfikacja sposobu przekazywania i udostępniania danych osobowych.

2) Szkolenie dla pracowników biura w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
w siedzibie Zamawiającego dla 3 pracowników biura.
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Szkolenie powinno obejmować minimalnie następujące zagadnienia:
 Przedstawienie zasad bezpieczeństwa informacji, wynikających z Polityki Bezpieczeństwa i
Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 Omówienie zagrożeń bezpieczeństwa informacji,
 Zapoznanie ze skutkami naruszeń zasad bezpieczeństwa informacji,
 Przedstawienie stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo informacji,
 Omówienie zasad zgłaszania i reagowania na incydenty.
Wykonawca wystawi imienne certyfikaty dla każdego z uczestników szkolenia.
Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2017r.
Termin płatności: 21 dni od prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku.
Warunki formalne składania ofert:
 Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest złożenie w siedzibie Zamawiającego lub
drogą elektroniczną na e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl prawidłowo sporządzonych
dokumentów tj. formularzu ofertowego wraz z załącznikiem nr 1, stanowiących załączniki do
niniejszego zapytania ofertowego.
 Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
w szczególności, który w okresie ostatnich 3 lat wykonywał na rzecz innych podmiotów usługi
odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia.
 Wykonawca posiada wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia potwierdzone odpowiednią
dokumentacją tj. zaświadczenia lub dyplomy lub certyfikaty.
 Spełnienia powyższego warunku Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty udostępnione przez
Wykonawców.
Oferta powinna zawierać:
 Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1,
 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług – przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. Wykaz należy sporządzić
według wzoru podanego w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego.
 Zaświadczenia lub referencje lub umowy potwierdzające realizację na rzecz Wykonawcy zleceń,
których zakres odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia.
 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia zaświadczenia lub dyplomy lub certyfikaty.
Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
 Spełnienie warunków formalnych oraz złożenie oferty w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty.
 Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryterium ceny oraz doświadczenia
w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia
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Algorytm obliczania wartości punktowej oferty:
Cena brutto – maksymalnie 70 pkt
Doświadczenie – maksymalnie 30 pkt



od 3 do 5 zrealizowanych i udokumentowanych usług– 15 pkt
powyżej 5 zrealizowanych i udokumentowanych usług – 30 pkt

Wp– wartość punktowa badanej oferty
Cmin – wartość z oferty brutto z najniższą ceną
Cof – wartość z oferty brutto porównywanej
D – doświadczenie

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która osiągnie największą wartość punktową.
Zamawiający poinformują o wyniku postępowania na stronie internetowej prowadzącego postępowanie.
Przesłanki odrzucenia:
Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę w przypadku, gdy:





jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
zastała złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie
wyboru przez LGD wykonawcy zadania określonych w zapytaniu ofertowym,
została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z LGD lub osobami o
których mowa w art.43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.
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Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w
terminie do dnia 05.06.2017
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub e-mail na adres
biuro@podgrodzietorunskie.pl
3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego.
4. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Anna Bartos - kierownik biura LGD,
tel. 884-889-610, e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl
Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:00 – 15.00
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania.
O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej
modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej
dokonaniem.
7. Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych, zamówienie należy traktować całościowo.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z
Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;
9. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym Wykonawcą pisemnie lub
e-mailowo.
10. Każdy Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
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