
Sanok dnia 09.03.2018

Dotyczy : informacja o zmianie warunków udziału w postepowaniu , termin składania ofert 
nie ulega zmianie 

BYŁO :

I. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM. 

O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  
warunki  udziału  w  postępowaniu,  w szczególności dotyczące:

1. Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  
czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.   posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca  musi  wykazać  się  posiadaniem  wiedzy  i  doświadczenia  tj.
Wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich  5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
-  w  tym  okresie,  co  najmniej  jednej  usługi    w  ramach  prowadzonej
działalności  gospodarczej    wykonywanej w  okresie  minimum jednego  roku
polegającej  na  wykonywaniu  czynności  Administratora  Bezpieczeństwa
Informacji  w  instytucji  publicznej  (tj.  sąd,  prokuratura,  szpital,  urzędy
państwowe i samorządowe) o wartości min. 3 000,00 PLN brutto, 

W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. V.2. Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wykaz USŁUG , zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia :  Wykonawca jest zobowiązany wykazać że    dysponuje  lub
będzie  dysponować  osobą  na  stanowisko  Administratora  Bezpieczeństwa
Informacji,  posiadającą  określone  poniżej  kwalifikacje  i  odpowiednie
doświadczenie: 
1) ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta  z pełni  praw

publicznych,

2) nie była karana za umyślne przestępstwo,

3) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, tj.:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,

b) doświadczenie  zawodowe:  co  najmniej  trzy  lata  pracy  w  pełnieniu  funkcji

Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

c) znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922), ustawy o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005



r. nr 64 poz. 565), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204). 

W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  wskazanego  w  pkt.  V.3.  Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2

do niniejszego zapytania ofertowego, oraz: 

-  kopię  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  wyższe  drugiego  stopnia,

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i co najmniej 3-letni staż

pracy na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji, poświadczone za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę,

-  oświadczenie  osoby  na  stanowisko  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  o

posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  o  korzystaniu  z  pełni  praw

publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,

- oświadczenie osoby na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji o 

niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 4.

Jest :

II. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM. 

O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  
warunki  udziału  w  postępowaniu,  w szczególności dotyczące:

1. Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  
czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.   posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca  musi  wykazać  się  posiadaniem  wiedzy  i  doświadczenia  tj.
Wykonaniem lub wykonywaniem w okresie  ostatnich 5 lat  przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
-  w  tym  okresie,  co  najmniej  jednej  usługi  w  ramach  prowadzonej
działalności  gospodarczej  polegającej  na  wykonywaniu  czynności
Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  w  instytucji  publicznej  lub
polegającej  na  wdrożeniu  RODO  w  instytucji  publicznej  (tj.  sąd,
prokuratura, szpital, urzędy państwowe i samorządowe) o wartości min. 3
000,00 PLN brutto,

W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. V.2. Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wykaz USŁUG , zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia :  Wykonawca jest zobowiązany wykazać że    dysponuje  lub



będzie dysponować osobą na stanowisko  Inspektora Ochrony Danych, posiadającą
określone poniżej kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie: 
4) ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta  z pełni  praw

publicznych,

5) nie była karana za umyślne przestępstwo,

6) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, tj.:

d) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,

e) doświadczenie  zawodowe:  co  najmniej  trzy  lata  pracy  w  pełnieniu  funkcji

Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub rok doświadczenia we wdrażaniu RODO,

W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  wskazanego  w  pkt.  V.3.  Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2

do niniejszego zapytania ofertowego, oraz: 

-  kopię  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  wyższe  drugiego  stopnia,

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i co najmniej 3-letni staż

pracy na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub rok doświadczenia we

wdrażaniu RODO,, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

-  oświadczenie  osoby  na  stanowisko  Inspektora  Ochrony  Danych  o  posiadaniu  pełnej

zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zgodnie ze

wzorem stanowiącym załącznik nr 3,

- oświadczenie osoby na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Informacji o niekaralności 

za przestępstwo popełnione umyślnie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

Uwaga :

W powyższym zakresie należy ulega zmianie też dokumenty określone w części VI 
zapytania

9) kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i co najmniej
3-letnia staż pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych , poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

10) oświadczenie  osoby  na  stanowisko  Inspektora  Ochrony  Danych  o  posiadaniu
pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  o  korzystaniu  z  pełni  praw
publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3, 

11) oświadczenie  osoby  na  stanowisko  Inspektora  Ochrony  Danych  Informacji  o
niekaralności  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie,  zgodnie  ze  wzorem
stanowiącym załącznik nr 4.


