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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na usługę pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji
upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
Opis przedmiotu zamówienia.
Pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji i wykonywanie wszelkich
obowiązków z tym związanych m.in.:
- reprezentowanie Instytutu np.: przed GIODO, sądami itp.
- opracowanie dokumentacji związanej z ochroną danych na gruncie RODO oraz
systematyczna jej weryfikacja;
- przeprowadzanie szkoleń dla pracowników PIWet-PIB z zakresu ochrony danych osobowych
m.in. 2 x w ciągu trwania umowy;
- weryfikacja strony internetowej pod kątem przetwarzanych danych i rekomendacji zmian na
gruncie RODO;
- weryfikacja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz propozycje nowych
postanowień pod kątem RODO;
- weryfikacja stosowanych klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz propozycji
nowych klauzul na gruncie RODO;
- prowadzenie rejestru zbioru danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych;
- określenie rodzaju i zakresu przetwarzania danych osobowych w poszczególnych zbiorach;
- monitorowanie wszelkich zmian w przepisach regulujących procesy przetwarzania danych
osobowych i informowania o nich Zamawiającego;
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- udzielenie odpowiedzi na wszelkie zapytania w kwestiach dotyczących administrowanych
danych osobowych i informowanie o nich Zamawiającego;
- udzielenie odpowiedzi na wszelkie zapytania w kwestiach dotyczących administrowanych
zbiorów danych osobowych, kierowane przez osobę wyznaczoną do Kontaktu;
- doradzanie i nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.
Realizacja przedmiotu zamówienia zgodna z następującymi przepisami:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 );
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 );
- Wytyczne, decyzje i orzeczenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Wymagania stawiane administratorowi bezpieczeństwa informacji:
Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
- posiada doświadczenie na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
- nie była karana za umyślne przestępstwo;
-ma wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja lub informatyka.

Wykonawcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność w formie
wieloosobowej wymagany jest obowiązek wskazania osoby fizycznej pełniącej w jego imieniu
obowiązki administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 uPZP z pominięciem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.).
Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24100 Puławy. tel.: (81) 889 31 00, fax.: (81) 889 33 50.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
zaproszeniu do złożenia oferty, w ofercie Wykonawcy oraz w umowie. Z wybranym
wykonawcą zostanie zawarta umowa na okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.
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Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto usługi za 10 miesięcy
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest
podawanie cen ofert w innych walutach.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

przedmiotu

5. Cena podana w formularzu ofertowym stanowić będzie podstawę oceny ofert.
Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg druku stanowiącego załącznik nr 1);
- dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, lub inny dokument z
którego wynika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy;
- oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych administratorowi bezpieczeństwa informacji
( wg druku stanowiącego załącznik nr 2) wraz z kopią dokumentów poświadczonych za
zgodność z oryginałem pozwalających na stwierdzenie spełnienia tych wymagań.
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz
dokumenty:
- w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
- faksem na nr (81) 889 3350,
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem.
Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał
informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr Agata Wawer – tel.: (81) 889 31 00, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert/wyboru oferty najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu
wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,
a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.
Warunki płatności:
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1. Podstawę zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktury VAT przekazane Zamawiającemu
w terminie do 30-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została
wykonana.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę/rachunek w terminie 21 dni licząc od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została przesłana po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę
kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 24.07.2017 r., godz. 15.00
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać (do
wyboru):
a) na fax nr (81) 889 33 50
b) na e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl
c) pocztą, przesyłką kurierską
d) osobiście w Kancelarii PIWet-PIB w Puławach
XVI. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego
3) Wzór umowy
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