
 

Projekt „Cyfrowy Powiat” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na „Audyty cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowy 

Powiat w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia” 

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 

Dane dotyczące wykonawcy: 

 

 Nazwa: ...................................................................................... 

 

 Siedziba: ................................................................................... 

 

 Adres poczty elektronicznej: .................................................... 

 

 Numer telefonu: ....................................................................... 

 

 Numer REGON: ......................................................................... 

 

 Numer NIP: ............................................................................... 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29 

45-068 Opole 

NIP: 7543023121 

Zobowiązania wykonawcy:  

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie „Audyty cyberbezpieczeństwa w projekcie 

Cyfrowy Powiat w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia” oferujemy przeprowadzenie w 8 jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Opolskiego wymienionych w zapytaniu ofertowym, audytów cyberbezpieczeństwa w 

ramach projektu „Cyfrowy Powiat” (w dokumentacji projektu określanych jako „diagnozy 

cyberbezpieczeństwa”) zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do 

Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat - zakończonych raportami z audytów 

uzasadniającymi zapisy zawarte w wypełnionych formularzach, w łącznej cenie: 

  

Cena netto [zł] 
Stawka podatku 

VAT [%] 
Cena brutto [zł] 
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1. Jednocześnie oświadczam, że Audyty zostaną przeprowadzone 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 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. Oświadczam, że jako Wykonawca prowadzę / nie prowadzę
1
 działalności gospodarczej. 

3. Jako Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą oświadczam, że jestem/ nie jestem
[1]

 

płatnikiem podatku VAT. 

4. Oświadczam, że jako Wykonawca: 

1) Posiadam zdolność do realizacji zamówienia w terminie: do 20 dni od dnia udzielenia 

zamówienia. 

2) Termin płatności, który będzie mnie obowiązywał: płatność do 21 dni od daty wpływu 

faktury/rachunku poprzedzonego dostarczeniem wypełnionych wszystkich 8 formularzy 

stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi 8 raportami z 

audytów uzasadniającymi zapisy zawarte w wypełnionych formularzach. 

3) Oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 

zamówienia, z którymi się zapoznałem i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia. 

4) Zdobyłem wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz wyceniłem 

wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 

[1]
 Niepotrzebne skreślić 
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5) Zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia 

zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeń 

6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
2
 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do 

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Załączniki:  

1. ........................................ ……………………. 

2. ........................................ ………………………. 

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

(miejscowości i data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                 
2
 Rozporządzenie 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. 1). 


