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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1N.1.2022

l. Zamawiajqcy:

Gmina Bliiyn
26-120 Bliiyn, ul. Kosciuszki 79A

2. Przedmiot zam6wienia:

3. Termin realizacji zam6wienia: po uzgodnieniu z zamawiajqcym, nie p6iniej nii do 20 siorpnia 2022r.
(diagnoza cyberbezpieczefstn a) oraz do dnia 30 wrze6nia 2022 r. (uslugi doradcze).

4. Krlteria wtboru oferty:

1l Zamawi4qcy dokona oceny waznych oferl na podstawie nastgpujqcych kMeri6w:

a) Cena 100%:

b) Ocenie podlega cena brutto l4cznie

c) llosd punkt6w dla kazdej oferly w kMerium ,Cena'zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

,,Wykonanie Diagnozy Cyberbezpiecze6stwa w Urzgdzie Gminy Bliiyn wraz z uslugami doradczymi"

Opis pzedmiotu zam6wienia: Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczehstwa w UrzQdzie Gminy Blizyn wg
Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina OS Priorytetowa V. Rozw6j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odpornosci na zagrozenia - REACT-EU Dzialanie 5.1

1) Diagnoza cyberbezpieczehstwa musi zostae pzeprowadzona zgodnie z zakresem oraz formulazem
(zalEcznikiem nr 8), zamieszczonym w dokumentacji projektu dostepnym na stronach Centrum Projekt6w
Polska Cyfrowa dostepnym pod adresem: httpsr/www.oov.pl/attachmenud46af450-5e88-4235-825c-
d6c7487d9090

2l Pzekazanie zamawiajqcemu prawidlowo wypelnionego formularza diagnozy stanowi potwierdzenie
wykonania przedmiotu zam6wienia.

3) Diagnoza zoslanie pzeprowadzona ptzez osobe (wykonawce) posiadajqcq uprawnienia wykazane w
Rozpozqdzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 pazdziernika 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatdw
uprawnia.iacych do pzeprowadzenia audytu;

4) Wykonawca oswiadcza, ze posiada potencjal techniczny, osobowy, wiedze oraz doswiadczenie niezbedne
do wykonania pzedmiotu zamowienia - konieczne wykazanie przez wykonawcq, ie w okresie ostatnich
3 lat wykonywany byl ptzez niego audyt wynikaiqcy z Rozporzedzenia Rady Ministr6w z dnia 12
kwietnia 20'12 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyrnosci, minimalnych wymagai dla rejestr6w
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagai dla
system6w teleinformatycznych, w co najmniej 6 jednostkach samorzadu terytorialnego.
lnformacie naleiv wskaza6 na zalaczniku nr 3 do Zaovtania - Wvkaz usluo

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania w zwiezku z okoliczno6ciami

wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 t. o szczegolnych rozwiqzaniach w zakresie

pzeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz slu2acych ochronie bezpieczeistwa narodowego, na

czas tMania tych okoliczno6ci. O6wiadczenie stanowi zalqcznik nr 4 do Zapylania

C min.

c= 

- 

x100o/o

Co

gdzie: 1%-1punkt
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gdzie:

C - ilo6d punkt6w oferty ocenianej

C min. - cena minimalna sposr6d wszystkich ofert niepodlegajqcych odzuceniu

Co - cena oferty ocenianej

2) JeZeli zostaly zlo2one oferty o takie.i samej cenie. Zamawi{qcy wezwie Wykonawc6w, kt6zy zloZyli te

oferty, do zlozenia w terminie okreslonym WzezZamawiajqego ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy skladajacy oferty dodatkowe nie mogq zaoferowad cen wy2szych ni2 zaoferowane

w zlo2onych ofertach.

4) Zamawiajecy moze nie rozstrzygnac postepowania lub zmniejszyc zakres zam6wienia, jeZeli cena oferty

uznanej za na.ikozystniejszq, ptzewyzszy kwote jakq Zamawi{qcy zamieza ptzeznaczye na

sfi nansowanie zam6wienia.

5, lnne istolne warunki zam6wienia:

6. Spos6b przygotowania oferty.

Prosimy o pzeslanie oferty wg zalqcznika:

Wz6r formulaza oferty (Zalqcznik nr 1)
Wykaz ustug (ZalEcznik nr 3)

ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert cze6ciowych i wariantowych.

7. Miersce itermin zlorenia ofert.

Oferty mozna skladae w nastqpujqcy spos6b:

1. drogq elektronicznq na adres e-mail: sekretariat@bllztm.pl lub,

2. Drogq pocztowq lub osobi6cie na adres:

Urzad Gminy Bliiyn, ul. Kosciuszki 79A, 26120 Bliiyn w zamknietei kopercie opisanej: ,,Wtkonanie
Diagnozy Cyberbezpieczeistwa w Urzedzie Gminy Bliryn wraz z uslugami doradczymi,,

Oferty nalezy skladac do dnia 30.06.20221., do godz.10:00, (decyduie data wplywu)

Oferty zlo2one po terminie zostanq odzucone i nie bedq rozpatrywane.

L Osoba do kontaktu w pnedmiotorrej sprawie.

Grzegorz Patura - sprawy techniczne -tel. 41 254'l '104

g. Zalqczniki:
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1) Oferta povyinna zawiera6 oferowane cene, rozumianq jako cene ryczaftowe brutto, obejmulqcq

wynagrodzenie za wszystkie obowiqzki wykonavycy, niezbedne do prawidlowego zrealizowania

uslugi.

Cena musi zawiera6 wszyslkie koszty zwiqzane z rcalizaciq zadania wynikajqce wprost, jak r6wniez

nieujqte, a niezbgdne do wykonania pzedmiotu zam6wienia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawc6w wyjainie6 dotyczecych treSci

zlo2onych ofert.

Wykonawca mo2e pzed uplwem terminu skladania ofert zmienic lub wycofad swojq oferte.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jesl zam6wieniem i otzymanie od pa6stwa oferty nie powoduje

powstania 2adnych zobowiezai wobec stron.

Cena nie ulegnie zmianie paez okres realizacji i nie bedzie podlegata walorfzacji ze r,\zgledu na inflaqe.

Rozliczenia miedzy Zamawiajqcym a Vwkonawcq bedq odbywac sie w walucie polskiej w ztotych (PLN).

Zaplata dokonana bedzie pzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionej pzez

Wykonawce faktuze VAT lub innym dokumencie, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury,

popzedzonej prawidlowym odbiorem pzedmiotu zamowienia.

4)

5)

2)

3)

6)

7\

8)
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. Zalqcznik N 1 - Wz6r formulaza oferty

. Zalqcznik N 2- Wz6r Umowy

. ZatEcznik N 2a - Wz6r umowy o zachowaniu poufnosci

. Zatqcznik nr 3 - Wykaz uslug

. Zalqcznik n( 4 - Oswiadczenie Wykonawcy

. . . . . , , . . . . . . . . . . . . . - , - : , , . .

(podpis W6jta osoby upowaznionej)
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Pieczec oferenta Miejscowosc, data

OFERTA

Gmina Blizyn
ul. Ko6ciuszki 794
26-120 Blizyn

Odpowiadajqc na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr lN.l3'1.1.2022 dotyczqce zam6wienia

,,wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeistvva w Urzedzie Gminy Bliiyn wraz z uslugami doradcrymi"

Cena brutto lqcznie .... zl

(slownie .zt)

2. Przyjmujemy do realizacii warunki poslawione przez zamawia.iqcego w zapytaniu ofertowym.

3. Oswiadczamy, 2e frma iest platnikiem podatku VAT o numeze idenMkacyjnym NIP ...............

4. Oswiadczam, ie uwa2am sig za zwiganego ofertq w terminie 30 dnl od dnia upltwu terminu skladania ofert.

5. Dane kontaktowe:

Tel.: ...................

e.mail: ................

Osoba upowazniona do kantaku z Zamawiaiacym:

Do
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skladamy oferte nastQpujecej tresci:

1. Oferujemy wykonanie zam6wienia za cenq:

Na podstawie art. '13 ust. 'l i 2 Rozporzedzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiezku z pzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego pzeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (Dz. U. UE. L. 20'16, nr 1'19, s. 1), zwanego dalei

,RODO", informuje, ie:

,1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Blilyn z sisdzibq mieszczqce 9i9 pod adresem:
ul. Kosciuszki 79A,. 2&120 Bliryn, tol. 41 2t1'l 104, zavany dalei ,,Administratorom".

2. Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych - Pani Mazena Je2ewska, z kt6rym mo2e Pani/Pan skontaktowac

siQ pod nr telefonu 41 2541 104 lub pisemnie, kierujqc korespondencje pod adres siedziby Administratora.

3. pani/pana dane osobowe bqda pzetwadane w celu ptzeprowadzenia postepowania o udzielenie zam6wienia lub

konkursu, ktdrego wartos6 nie przekracza kwoty 130 000 ZL, zwanego dalej :am6wieniem".
4. panilPana dane osobowe beda pzetwarzane w celu zwiqzanym z tozpaltzeniem oferty, w zwiqzku z ewentualnym

zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiecego przedmiot zapytania ofertowego oraz
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ewenlualnej kontroli uprawnionych or9an6w, jak 16\ rnie2 w celu realizacji ptaw g.az obowiazkd^r wynikajecych
z pzepisow prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawa Prawo zam6wiei
publicznych, ustawy z dnia 27 sieDnia 2009 r. o linansach publicznych, jak r6wnie2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W zwiqzku z pzetwazaniem danych w celu, o kt6rym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogq
bv6:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepis6w prawa;
b) podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w podpisanych z Administratorem sq wsp6ladministratorami

danych osobowych lub przetwarzajq w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty pzetwazajece.
Administrator nie ma zamiaru ptzekazywaA Pani/Pana danych osobowych do padstwa tzeciego lub organizacji
miqdzynarodowych.
Pani/Pana dane osobov/e bedq przechowywane pzez okres niezbedny do realizagi celu okreclonego w ust- 3, jak r6wnie2
przez okres w zakresie wymaganym pzez ustawE z dnia 1a lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(1. i. Oz. U. z 2019 t. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
W zwiqzku z ptzetwazaniem pzez Administralora Pani/Pana danych osobowych pzysluguje Pani/panu:'l) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do otzymania kopii danych podtegajqcych pzetwazaniu;
2) grawo 2qdania sp.ostowania danych osobo$/ych ktore sa nieprawidlowe, a tak e prawo 2adania uzupelnienia

niekompletnych danych osobowychr;
3) prawo do 2qdania ograniczenia pzetwazania danych osobowych, w nastQpujqcych pzypadkach:

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidlowoSC danych osobowych - na okres pozwalajqcy Administratorowi sprawdziC
prawidlowosc tych danych,

b) jereli pzetwazanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia sig usunieciu danych osobowych, 2qdajec
w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

c) Administrator nie potrzebuje ju2 danych do cel6w pzetwazania, ale sa one potzebne Pani/Panu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczei,

d) Je2eli wnioslaLrni6sl Pani/Pan speeciw na mocy art. 21 usl. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora se nadzQdne wobec podstaw
sprzeciwu.

4) prawo do przenoszenia danych na zasadach okreslonych w art. 20 ROOO.
W zwiqzku z przetwazaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysluguje pani/panu:
1) prawo do usuniecia danych osobowych, gdy2 na podstawie art. 17 ust. 3 tit. b), d) oraie) RODO - prawo to nie ma

zastosowania w zwiqzku z pzetwazaniem danych w celu wskazanym w ust. 3l2) prawo do spzeciwu wobec pzetwazania danych osobowych na podstawie art. 2.1 ROOO, gdy2 nie ma ono
zastosowania, je2eli podstaw prawnq pzetwazania tych danych stanowi art_ 6 ust. 1 lit. b)lub c) RODO.3) prawa do pzenoszenia danych na zasadach okreSlonych w ad. 20 RODO.

Ptzysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prez€sa Uzgdu Ochrony Danych Osobowych.
pod adres: ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza
mo2liwos6 udzielenia zam6wienia.
Nie podlega Pani/Pan decyzjom, kt6re opierajq siQ wylqcznie na zautomatyzowanym ptzetwazaniu, w tym profilovraniu.
o kt6rym mowa w art. 22 ROOO

6.

7.

B

9.

10

11

12

podpis nionej

1 Realizaqa prawa do sprostowania nie mo2e: 'l) skutkowa6 zmianq wyniku postepowania ani zmianq postanowiei umowy
w zakresie niezgodnym z pzepisami prawa: 2) naruszad integralnosci protokolu zam6\rienia publicznego ijego zahcznik6w.

u
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ZalEczntk fi 2 do Zapylania

L'N,4OWA Nr

zawarta dnia pomiedzy Gmina Bli2yn z siedzibq w Blizynie przy ul. Kosciuszki 79A,26120 Bliiyn, NIP

663 12 57 935 REGON 291009981 zwanq dalej w tekScie Zamawiaiqcym w imieniu kt6rego dzialajq nastepuiqce

osoby:

W6it Gminy BliZyn - Mariusz Walachnia

przy kontrasygnacie Skadnika Gminy - Beaty Ozan

a

l*i -;";;;;;;;;-;,;;;*;;";;
s1

Zamawi44cy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania zadania p.n.: "Wykonanie Diagnozy

Cyberbezpieczeistwa w Uzedzie Gminy Blityn waz z uslugami doradczymi'wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

OS Priorytetowa V. Rozw6j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpomo6d na zagro2enia - REACT-EU Ozialanie

5.1

s2

Vvykonawca zgodnie ze zlo2onq ofertq zobowiqzuje sie do pzeprowadzenie audytu cyberbezpieczedstwa w ramach

projektu "Cyfrowa Gmina" w Uzedzie Gminy Bli2yn (w dokumentacji projektu okreglanego jako 
"diagnoza

cyberbezpieczehstwa") zgodnie z zakresem oraz formulazem stanowiqcym zalqcznik nr 8 do Regulaminu Konkursu

Grantowego,Cyfrowa Gmina".

Uslugi doradcze maiq za zadanie na celu pomoc w uzupehieniu i dopracowaniu ujawnionych brak6w powstalych po

przeprowadzonej diagnozie.

s3

Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania pzedmiotu umowy w terminie: do 20 sierpnia 2022 t. (diagnoz.a

cyberbezpieczeristwa) oraz do 30 wrzeSnia 2022 t. (uslugi doradcze).

s4

1. Ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe dla Wykonawcy zgodnie ze zlo2onq ofertq w wysokosci:

........................z'1netto plus obowi+ujqcy podatek VAT w wysokosci .. . ... . . . ... ...o/o tj.................21. Kwota brutto za

pzedmiot zam6wienia wynosi

2. Wynagmdzenie za wykonany audyt platne bedzie w terminie 14 dni od otzymania poprawnie wystawionej faKury VAT

ptzez Zamawi4qcego, pzelewem na konto Wykonawcy.

s5
1. Strony postanawiajq, 2e obowi+u.iecq je formq odszkodowania sq ni2ej wymienione kary umowne.

2. Kary te bedq naliczane w nastepujqcych wypadkach i wysokoSciach:

A. Wykonawca placi Zamawiaiqcemu kary umowne:

- za zwloke w wykonaniu pzedmiotu umowy powstalA z winy Wykonawcy,

w wysoko6ci 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzierl zudoki,

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych pzy odbioze lub w okresie rgkojmi za wady - w wysoko6ci 0,5 %

wynagrodzenia umownego za ka2dy dzieh zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,
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B. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwlokQ w pzeprowadzeniu odbioru w wysokosci O,5 yo za kazdy dzied zw{oki, liczec od nastepnego dnia po

terminie, w kt6rym odbi6r mial byd zako6czony

- z q du odstqpienia od umory z pzyeyn niezaleznych od \rvlkonawcy - w wysokogci 10 % wynagrodzenia umor,vnego

na zasadach og6lnych.

3. Je2eli wysokosc zastzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogq dochodzi6

odszkodowania wg zasad 096lnych pzewidzianych w k.c..

s6
1. Zamawi4Ecy pzewiduje mo2liwosd dokonania nastgpujqcych zmian postanowierl zawartej umowy w stosunku do

lregci oferty:

1) Terminu wykonania zadania w nastepujEcych przypadkach:

a) W pzypadku wystqpienia okolicznosci niezale2nych zar6wno od Zamawiajacego jak i od Vwkonawcy

uniemoZliwiajqcych terminowe wykonanie zam6wienia,

b) Z powodu okolicznosci sity wy2szej, np. wystepienia zdarzcnia losowego wywolanego pzez czynniki

zewnQtzne, kt6rego nie mo2na by'o ptzewidzieC, w szczeg6lnosci za9[a?:dlqc€.go bezposrednio zyciu lub

zdrowiu lub grozqcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

2. Gdy nastapi zmiana strawki podatku VAT pzez wladze uslawodawczq w trakcie tMania umowy, wynikajacej ze

zmiany ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcfzowego.

3. Gdy nastQpi zmiana pzepis6w prawnych majqcych wplyw na realizacje umowy, w szczeg6lno6ci na jej zakres, termin.

4. Gdy nast4pi zmiana formy organizacyjno - prawnej lub siedziby Wykonawcy.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy mo2e nastqpid wylqcznie za zgodq obu stron, wyrazonq w formie pisemnego

aneksu - pod rygorem niewa2nogci

s7
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie pzepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo

budowlane wraz z wlaSciwymi aktami wykonawczymi.

s8
Zmiany i uzupelnienia do umowy wymagaje dla wa2nosci formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewa2nosci.

se
Umowg spozqdzono w dw6ch egzemplaz:adt z ptzeznaczeniem po jednym egzemplazu dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zanawiajqcy:
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lntegralne czgsciq niniejszej umowy sq:

- Zapytanie ofertowe

- oferta Wykonawcy
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Zal4cznik nr 2a do Zapy,tania

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

zawarta w dniu 2022 r. w Bli2ynie, dalej ,,Umowa",
pomigdzy:

Gmin4 Blizyn z siedzib4 w BliZynie, ul. KoSciuszki 79A, 26-120 BliZyn, NIP:

66312-51-935 w imieniu kt6rej dzialajq nastgpuj4ce osoby:

W6jt Gminy- Mariusz Walachnia
przy kontrasygnacie Skarbnika - Beaty Ozan,

zwanq w dalszej czg5ci Umowy ZAMAWIAJACYM
a

firma Z siedzib4

,i; ::HJ5ii
zwan4 w dalszej czgSci niniejszej

.,,7-ob ow iqzanym ", reprezent ow an1 pr zez'.

Umowy ,,Wykonawcq" lub

Wykonawca i Zamawiajqcy zwani s4 w dalszej czgSci niniejszej Umowy

lqcmie,,Stronami", akthdy z osobna zwany jest r6wnie2 ,,Stron4".

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiTuje sig do

zachowania w tajemnicy wszelkich material6w, dokument6w oraz informacji

otrzymanych lub uzyskanych od Zamawiajqcego w zwiqzku z wykonaniem

audytu cyberbezpieczeristwa w l)rzgdzie Gminy BliZyn umanych przez

Zamawiajqcego za poufne, zgodnie z ust. 2, zwanych w dalszej czgSci

niniej szej Umowy ,,Informacjami Poufnymi".

2. Dla cel6w niniejszej Umowy ,,Informacje Poufne" oznaczaj4 wszelkie

informacje doty cz4ce wszelkich proces6w zachodz4cy ch u Zamawiaj 4cego

i Swiadczonych przez Zamawial1cego uslug, strategii, dokument6w

zwi4zany ch z prowadzeniem dzialalnoSci ustawowej przez Zamawiaj4cego,

katalog mieszkaric6w, pracownik6w, wsp6lpracownik6w gminy BliZyn,

wszelkie specyfikacje, dane techniczne (kody 2r6dlowe, hasla, konfiguracje

rN.131.1.2022

$1.
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lrzqdzeh, itp.), technolo giczne, handlowe, fi nansowe, organizacyjne, know-
how, informacje o sytuacji ekonomicmej, o planowanych przedsigwzigciach
bimesowych, wyniki badai, zasady prowadzenia kampanii reklamowych,
warunki wsp6lpracy okreSlone w umowach z kontrahentami, dane osobowe,
i dane obj gte tajemnicq telekomunikacyjn4, wszelkie dane, materiaty,
dokumenty dotyczqce zadania opisanego w $ I ust. I Umowy.

3. Strony zgodnie ustalaj4, 2e dokumenty, notatki, pliki oraz inne materiaty
przygotowane przez Zobowiqzanego, kt6re zawieraj4, odzwierciedlajq lub
bazujq na Informacjach Poufrrych, ale nie s4 wylqcznie Informacjami
Poufnymi, r6wnie2 podlegajq obowi4zkowi zachowania poufiroSci, o kt6rym
mowa w Umowie.

4. Obowi4zek zachowania w tajemnicy Informacji Poufirych obejmuje
w szczeg6lno5ci zakaz ich udostgpniania osobom trzecim, z wyj 4tkiem
sytuacji, o kt6rych mowa poniZej w 0 2.

5. Po zakohczeniu audytu Wykonawca jest zobowiqzany przekazae raport wrtv
z ewentualnymi zal4cznikami oraz zniszcryt. wszelkie kopie i materialy
Zr6dlowe wyprodukowane podczas trwania audyu.

$2.

1. Nie stanowiq Informacji Poufrrych nastgpuj4ce informacje:
l) informacje, kt6re w dniu podpisania niniejszej Umowy lub w dniu ich

udostgpnienia Zobowi4zanemu, sq lub stanq sig informacjami dostgpnymi
publicznie, w spos6b inny, niZ w konsekwencji naruszenia zobowiyania
do zachowania poufiro6ci, wynikaj4cego z Umowy lub jakiegokolwiek
innego obowiqzku zachowania poufiroSci przez Zobowiqzmrcgo;

2) kt6re zostan4 ujawnione przez Zobowiqzmego, po uprzednim uryskaniu
pisemnej zgody Zamawiajqcego lub bez takiej zgody, po okresie pigciu lat
od daty rozvtiEzania niniejszej Umowy.

$3.

Wykonawca poprzez sam fakt ujawnienia Informacji poufnej przez
Zamawiajqcego, zobowi4zuje sig do:

I
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1 ) zachowania Informacji Poufnych w Scislej tajemnicy oraz

wykorzystywania tych informacji wylqcmie w celu opisanym w $ I ust.

1;

2) niesporzqdzuia Zadnych kopii, reprodukcji lub streszczeri na pi5mie

Informacji Poufnych pozaprzypadkami, gdyjest to niezbgdne do podjgcia

dzialah opisanych w celu wskazanym w $ I ust. 1;

3) nieujawniania Informacj i Poufrrych osobom trzecim, z wyjqtkiem os6b

upowaZni onych przez Zamaw ia11ce go;

4) zabezpieczenia prry zachowaniu najwy2szej starannoSci Informacji
Poufnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, powielaniem lub

wykorzystaniem.

5) usunigcia wszelkich informacji zwiqzarrych z audltem po wygaSnigciu

zadania.

s4.

1. Wszelkie dokumenty Zamawiajqcego znajdujqce sig w posiadaniu

Wykonawcy w zwi4zku z wykonywaniem dzialan opisanych w $ I ust. I
zostanq zwr6cone Zamawiajqcemu niezwlocznie po zakoiczeniu

obowiqzywania niniej szej Umowy.

2. W terminie 7 (slownie: siedmiu) dni od dnia roz:utiqzarlia lub zakoriczenia

obowi4zfwania niniej szej Umowy, Wykonawca niezwlocznie zwr6ci

Zamawiajqcemu wszystkie Informacje Poufne znajdujqce sig w jego

posiadaniu, bez zachowania jakiejkolwiek kopii oraz zobowiqzuje sig

zniszczyd wszystkie Informacje Poufne a nadto zobowiqzuje sig usunqd

wszelkie Informacje Poufne ze wszystkich komputer6w, edytor6w tekstu,

dysk6w oraz innych wz4dzeh lub no6nik6w danych majdujqcych sig w jego

posiadaniu. Wykonawca po6wiadczy na piSmie, 2e takie miszczenie lub

usunigcie nastqpilo.

3. Wykonawca zobowiqzuje sig w celu ochrony danych i/lub lnformacji

Poufnych, podjqd nastgpujqce dzialania:

l) zastosowa6 wszelkie niezbgdne Srodki do ich bezpiecmego

przechowywania,

2) nie korzystat, z danych i/lub Informacji Poufnych do 2adnego innego celu

ni? zostaly one przemaczone,

furop.iili tundurl
Ro.woju Regionalncao

Rzeczpospolita
Polska
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3) nie przetrzymywa6 danych i/lub Informacji Poufirych przez okres dfu2szy
niZ to koniecme do wypelniania zobowiqzafi, a nastgpnie niszczy( te
dane lub/lnformacje Poufne wraz ze wszystkimi wykonanymi kopiami,
zgodnie z usl. 2 niniejszego paragrafu ,

4) okresowo dokonywa6 przegl4du Srodk6w technicznych i organizacyjnych
zabezpieczenia Informacji Poufirych.

l. W przypadku naruszenia przez WykonawcA postanowiei niniejszej Umowy,
Zobowiqzany zapl.aci na rzecz Zamawialqcego karg umown4 w wysokoSci
100 tys. zl (stu tysigcy zlotych) zakuZdy przypadek naruszenia. PowyZsze
nie ogranicza prawa Zamawiajqcego do dochodzenia roszczei
przewylszaj4cych okreSlonq ka.g umownq, na zasadach og6lnych
okre6lonych Kodeksem cy,vilnym.

ss.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Umow4 zastosowanie maj4
przepisy powszechnie obowi4zujqcego prawa polskiego.

2. Umowa zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

zAMAWIAJ4CYWYKONAWCA

oahnia
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Nazwa Wykonawcy

1) Wykaz wykonanych uslug:

I Rzeczpospolita
Polska

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Zal4cznik nr 3 & Zapytania

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europ€JskiFundurz

Rozwoiu Regionalnego

...,,,............... zlt.

......,.,.......... zl

zl

Strona I z 2

Lp. Nazwa zadania
Termin

zakofczenia
Warto56 uslugi zbceniodawca -

nazwa i adres
zakres audybr
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M oahnia
Strona 2 z 2



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Numer referencyjny: IN.1 31.1.2022

Wykonawca:

(pelna no?ro/frma, odres, w zoleinotci od
podtuiotu : N I P/ PES E L, K RS /CEi DG)

reDrezentowanv Drzez:

(i m i O n a zw is ko, sta n ow is ko / p o dstaw o d o

reprezentacji)

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europ€jskiFundusz

Rozwoiu Regionalnego1

Zalqcznik nr 4 do Zapytafia

zamawiaiqcy:

Gmina Bliiyn
ul. Kosciuszki 79A
26-120 Blirrylr

O5wiadczenie Wvkonwacy

1. O5wiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postqpowania w zwiqzku z okoliczno6ciami

wskazanymi w art. 7 ust. I ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresri na Ukrainq oraz sluiqcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego, na czas trwania tych okoliczno6ci.

(niejscowott), dnia.................... r.

Dokufient noleiy podpisai kwolifikowanyn podpbem

elektronicznyn lub podpisem zotfonym lub

elektronicznym podpisem osobisqlm

1

Ma US? chnio

I
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Dokument noleiy podpisae ku,/olifkowdnym podpisem

elektronic tym lub podpisem aoufarym lub

el e knon i cznw podpisem osobisw

Numer referencyjny: tN.1 31.1.2022

OSwiadczam, Ze wszystkie informacle podane w powy2szych o6wiadczeniach sq aktualne

i zgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomosciq konsekwenc.ii wprowadzenia

zamawiajqcego w blqd przy przedstawianiu informacji.

(niejsco'toit), dnia r

2

OSWIADCZENIE DoTYCzAcE P0DAITIYCH INFoR-DTACII:


