
  

 
 

  

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
 

 

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  

art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., 

poz. 907 z późn. zm.)  

i jednocześnie  

ZAPRASZA 

do składania ofert do udziału w postępowaniu ZPU.248/2015 dotyczącego: 

AUDYTU W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI  

W URZĘDZIE MIASTA MILANÓWKA 

 
11..  OOppiiss  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa::  

  
Audyt powinien obejmować następujące zagadnienia: 

1. Rozpoznanie: 

1) przegląd dokumentacji dotyczącej Bezpieczeństwa Informacji, 

2) przeprowadzenie analizy ryzyka, 

3) rozpoznanie obszarów przetwarzania danych w Urzędzie, 

4) rozpoznanie zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie,  

5) rozpoznanie systemów przetwarzających dane i ich konfiguracji. 

 

2. Analizę: 

1) przeprowadzenie analizy ochrony punktów krytycznych w obszarach 

przetwarzania danych w Urzędzie, 

2) przeprowadzenie analizy wytycznych w zakresie dostępu osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

3) przeprowadzenie analizy możliwości dostępu do danych  przez osoby 

nieupoważnione, 

4) przeprowadzenie analizy kompletności wymaganej dokumentacji 

zgodnie z wytycznymi GIODO, weryfikacja rejestracji zbiorów danych 

osobowych do GIODO, 

5) weryfikację pracy użytkowników w obszarach, w których przetwarzane 

są dane osobowe, 

6) weryfikację sposobu przetwarzania danych, 

7) weryfikację kontroli nad przepływem danych, 

8) identyfikację zagrożeń, słabych stron i oszacowanie ryzyka 

przetwarzania danych, 

9) weryfikację dostępu osób nieupoważnionych do miejsc gdzie 

przetwarzane są dane. 

 

 



  

 
 

3. Zalecenia: 

sporządzenie raportu pokontrolnego dotyczącego aktualnego stanu 

bezpieczeństwa systemu informatycznego i zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa zgodnych z:  

 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. 

Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 

 ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1114), 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 kwietnia 2004 roku 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. Nr 100, poz. 1024), 

 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 

roku (Dz. U. 2012 r., poz. 526) 

 wytycznymi w zakresie opracowania i wdrożenia polityki 

bezpieczeństwa opublikowanymi przez Głównego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

4. Opracowanie i stworzenie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego 
wraz z niezbędnymi załącznikami dla Urzędu Miasta Milanówka  

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi w zakresie 
opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa opublikowanymi 
przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

5. Informacje dodatkowe: W Urzędzie Miasta jest 80 stanowisk 
komputerowych zlokalizowanych w 4 budynkach połączonych siecią 

LAN /MAN /VLAN, 15 serwerów. Oprogramowanie serwerów i stacji 
roboczych: windows server 2003/2008/2012, Linux, Windows Vista 
Bussines, Windows XP, Windows 7 PRO. 

 
 

22..  WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń  ((CCPPVV))::  

  
79212000-3 Usługi audytu                

 
 
3. CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa: 

 

Pożądany termin wykonania zamówienia około 40 dni (kalendarzowych) od dnia 
zawarcia umowy 

  
4. WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu:: 

 

Zespół audytowy składać się powinien z minimum 2 osób, w tym 
przynajmniej jednej posiadającej uprawnienia określone w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r.  



  

 
 

w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia kontroli 

projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych. Audytorzy 
zgłoszeni do przeprowadzenia audytu muszą posiadać co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu  informatycznego  

w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (wymóg dotyczy 
każdego ze zgłoszonych audytorów). 

 
 

55..  DDookkuummeennttyy,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć  WWyykkoonnaawwccyy    

  
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

2) CV zgłoszonych audytorów wraz z dokumentami potwierdzającymi 
uprawnienia audytora, w tym posiadanie uprawnienia określonego  
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do 
przeprowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów 

teleinformatycznych oraz posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia 
w zakresie przeprowadzania audytu informatycznego w okresie ostatnich 
trzech lat (w tym zaświadczenia, referencje). 
 
 

6.  KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt:: 
 
najniższa cena  
  

 
77..  FFoorrmmaa  zzłłoożżeenniiaa  ooffeerrttyy::  

  
Oferty należy złożyć na załączonym „Formularzu ofertowym” w formie pisemnej  
w kopercie zatytułowanej „AUDYT W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 
W URZĘDZIE MIASTA MILANÓWKA”. 

  

88..  TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt::  
 

13.04.2015 roku,  godzina 1800 

 

MMiieejjssccee:: w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Kościuszki  45, 
bądź pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 
 

99..  OOssoobbaa  ddoo  kkoonnttaakkttuu::  
 
Anna Zajączkowska  Kierownik Referatu Organizacyjnego 
tel. 22 758-30-61 wew. 211 
anna.zajaczkowska@milanowek.pl 

 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
/-/  

  mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 
 


