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ZZ/13/055/U/18 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 na usługę wykonanie audytu oprogramowania oraz infrastruktury IT wytworzonych w ramach 

projektu: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST WIEDZY 

 

 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro, 

o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Politechnika Gdańska  

80-233  Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 

tel.: 58 347 17 44                faks: 58 347 29 13              www.pg.edu.pl 

NIP: 584-020-35-93 

Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych. 

e-mail: dzp@pg.edu.pl  , faks: 58 347 29 13 

Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp oraz niniejszego 

ogłoszenia. 

2. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 Euro. 

4.  Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 

5. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi 

oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze 

złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie 

łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu oprogramowania oraz 

infrastruktury IT wytworzonych w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy 

- MOST Wiedzy, który jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Szczegółowe informacje dotyczące 

projektu dostępne są na stronie pg.edu.pl/most. 

http://www.pg.edu.pl/
mailto:dzp@pg.edu.pl
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2. Przewiduje się realizację obszarów audytowych oprogramowania platformy MOST Wiedzy dostępnej pod 

adresem mostwiedzy.pl uruchomionej na prywatnej chmurze obliczeniowej (składającej się z 17 maszyn).  

3. Zakres merytoryczny musi objąć następujące zadania:  

Zadanie I. Przeprowadzenie testów penetracyjnych aplikacji. 

Zadanie II. Przegląd konfiguracji środowiska aplikacji. 

Zadanie III. Przegląd infrastruktury IT 

Zadanie IV. Opracowanie raportu końcowego.  

Zadanie V. Przeprowadzenie testów regresyjnych w przypadku wykrycia istotnych błędów pod 

względem istotności  i prawdopodobieństwa ich wystąpienia.  

4. Usługa realizowana jest w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – 

MOST WIEDZY. Projekt jest finansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 – działanie 2.3.1 

 

5. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do  niniejszego 

ogłoszenia 

6.  CPV: 72150000-1  Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego 

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane 

posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 

w tym okresie: 

zrealizował przynajmniej jedną usługę audytu bezpieczeństwa aplikacji webowych, realizowanych 
na zasadzie testów penetracyjnych na kwotę co najmniej 20.000 PLN brutto każda 
oraz 

zrealizował przynajmniej jedną usługę audytu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej o 
wartości co najmniej 20.000 PLN. Poprzez infrastrukturę teleinformatyczną należy rozumieć 
infrastrukturę sieciową, centralny węzeł sieci, eksploatowane serwery i urządzenia składowania 
danych. 

 
1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 
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Do realizacji opisanego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dedykował zespół składający się 

z niżej podanej liczby specjalistów: 

 Profil Kierownik Projektu testów bezpieczeństwa (1 osoba), 

 Profil Specjalista testów bezpieczeństwa (2 osoby). 
Każda z osób dedykowanych do zespołu musi spełniać wymienione niżej kryteria dla danego profilu: 

 

Nazwa profilu Kierownik projektu testów bezpieczeństwa 

Minimalna liczba 

specjalistów 
1 osoba 

Wymagane 

doświadczenie 

projektowe/zawodowe 

- posiada minimum 6-letnie doświadczenie w zakresie testów 
bezpieczeństwa i audytów systemów informatycznych *), 

- brała udział w roli Kierownika projektu w przynajmniej 2 
projektach: 
o zrealizowanych dla różnych klientów 
o polegających na wykonaniu testów bezpieczeństwa lub 

audytów systemów informatycznych 
o z których każdy o wartości brutto przypadającej na zakres 

bezpieczeństwa nie mniejszej niż 20.000 PLN 
 

Wymagany jeden z 

certyfikatów  

Każda z osób posiada przynajmniej jeden z poniższych 

certyfikatów: 

- Certified Information System Security Professional (CISSP) 
- Certified Information System Auditor (CISA) 
- Certified Information System Manager (CISM) 
- CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) 

 

 

Nazwa profilu Specjalista testów bezpieczeństwa 

Minimalna liczba 

specjalistów 
 2 osoby 

Wymagane 

doświadczenie 

projektowe/zawodowe 

Każda z osób: 

- posiada minimum 4-letnie doświadczenie w zakresie testów 
bezpieczeństwa i audytu systemów informatycznych*), 

- brała udział w roli Specjalisty testów bezpieczeństwa w 
przynajmniej 2 projektach: 
o polegających na wykonaniu testów bezpieczeństwa lub 

audytów systemów informatycznych 
o każdy o wartości brutto przypadającej na zakres 

bezpieczeństwa nie mniejszej niż 20.000 PLN 
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Wymagany jeden z 

certyfikatów  

Każda z osób posiada przynajmniej jeden z poniższych certyfikatów: 

- Certified Information System Security Professional (CISSP) 

- Certified Information System Auditor (CISA) 

- Certified Information System Manager (CISM) 

- CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) 

- CertifiedEthical Hacker (CEH) 

- CyberSecurityForensicAnalyst (CSFA) 

- CertifiedInternal Auditor (CIA) 

- CompTIA Security+ 

- GIAC Security Expert (GSE) 

- GIAC Systems and Network Auditor (GSNA) 

- Systems Security Certified Practitioner (SSCP) 

- Offensive Security Certified Professional (OSCP) 
 

 

*) Zamawiający za spełnienie wymogu doświadczenia będzie uznawał łączną ilość lat nabytego 

doświadczenia, nie sumuje się okresów pracy w tym samym okresie. 

Weryfikacja spełnienia warunków  nastąpi poprzez złożenie przez wykonawcę wykazu wykonanych usług 

oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia 

niezbędnego do realizacji zamówienia. 

 

V. WYKLUCZENIA 

 

Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawcę, który  nie wykaże spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania na 
podstawie art. 24 ust 1  pkt 13 -22 ustawy Pzp. 
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca wykona wszystkie prace wchodzące w skład przedmiotu umowy zgodnie  

z harmonogramem realizacji audytu:  

1.1. Rozpoczęcie prac  w ciagu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

1.2. Czas realizacji: nie później niz do 31.10 2018 r 

1.3. Dodatkowo zakłada się, że w przypadku przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji 

wdrożenia zmian, które zostaną wprowadzone w środowisku produkcyjnym Wykonawca 

wykona testy regresyjne po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu ich wykonania. Termin ich 

zakończenia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni po zgłoszeniu do Wykonawcy 

wprowadzenia poprawki wykrytych błędów w środowisku produkcyjnym. 
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Za  ofertę  najkorzystniejszą zostanie  uznana  oferta spełniająca wymagania niniejszego ogłoszenia  

i zawierająca  najkorzystniejszy  bilans  punktów w poniższych kryteriach:  

Kryteria: 

- 80 punktów - cena oferty Punkty w tym kryterium zostaną przyznane wykonawcom wg wzoru: 

 

                               Pc   =     
Cb

Cn
  80 pkt 

 

gdzie:        Pc-  otrzymane punkty za cenę 

                  Cn-  najniższa cena spośród złożonych (ważnych) ofert   

                  Cb- cena badanej oferty 

 

-  10 punktów - termin realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna wykonawcy punkty za realizację 

zamówienia w następujących terminach licząc od dnia zawarcia umowy do: 

a)  15.09 lub krócej - 10 pkt. 

b)  15.10 - 5 pkt. 

c)   31.10 - 0 pkt. 

Wykonawca pisuje oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu ofertowym. 

Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia – 31.10.2018 r. Jeżeli wykonawca nie poda w 

formularzu terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że zaoferowany został maksymalny termin do 

31.10.2018 r. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż31.10.2018 r. jego oferta zostanie odrzucona 

jako niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 

  

- 10 punktów -  przeprowadzenie prezentacji wyników w formie 8 godzinnego szkolenia po każdym 

wykonanym audycie  

Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty w sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje, że na wniosek 
Zamawiającego, wykona prezentację wyników z realizacji zadań I – III w formie 8 godzinnego szkolenia dla 
programistów, administratorów systemów i administratorów środowiska IT pozwalającego na zapoznanie się 
z wykrytymi błędami oraz na uzyskanie wiedzy w zakresie ich unikania.  
Zamawiający zdecyduje o potrzebie przeprowadzenia szkolenia na podstawie zawartości raportu z 
przeprowadzonego audytu. Celem szkolenia ma być prezentacja zidentyfikowanych zagrożeń i błędów w 
systemach oraz infrastrukturze IT, a także wypracowanie i przedstawienie sposobów na zapobieganie ich 
powstawania  w przyszłości. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie szkolenia, Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy o przygotowanie ramowego planu szkolenia, zaproponowanie  jego formy  i materiałów. 
Zamawiający zgłosi wykonawcy przewidywaną liczbę uczestników szkolenia i uzgodni termin jego 
przeprowadzenia. 
Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia, niezbędny sprzęt 
multimedialny i dostęp do systemu stanowiącego przedmiot szkolenia na potrzeby przeprowadzenia 
szkolenia. 
Wykonawca składa deklarację dotyczącą przeprowadzenia szkoleń wypełniając oświadczenie znajdujące 

się w „Formularzu ofertowym”.    

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wypełni pola dotyczącego szkolenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
zaoferował przeprowadzenia prezentacji wyników w formie 8 godzinnego szkolenia i przyzna Wykonawcy 0 
punktów w tym kryterium. 
 

2.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  
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3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu, z uwagi na to że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów w kryteriach oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. 

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy 

rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, 

ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi,  

związane z realizacją zamówienia ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i 

wpisać w odpowiednie miejsce na druku OFERTA (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  

3. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie usługi, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający 

uważać będzie ,iż zostały one ujęte w cenie oferty.  

4. Ceną oferty jest cena brutto podana na druku „Oferta”. 

5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom 

i będzie wiążąca dla stron umowy. 

6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia  

i nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem określonym w punkcie X. 1a) niniejszego ogłoszenia. 

7. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.  

 

IX. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w ramach 

niniejszego postępowania zamówień dodatkowych. 
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X.  WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następującej zmiany umowy: 

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT 
na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać  
z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

- zmiany terminu realizacji - jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego audyt 
nie będzie mógł odbyć się w ustalonym  w harmonogramie terminie, Strony zostaną o tym fakcie 
poinformowane niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności uniemożliwiającej realizację w ustalonym 
terminie, a nowy termin i harmonogram będzie ustalony i zaakceptowany przez Strony. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień  Umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony 

oraz zachowania formy pisemnej. 

 

XI. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Małgorzata Rewucka, e-mail: malgorzata.rewucka@pg.edu.pl 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1.   Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia, dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryteriach oceny ofert opisanych 

w pkt. VII, 

2) wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

3) wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, 

4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 

3) opcjonalnie – pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy. 

2.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

3.    Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

4.    Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego 

pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

5.    Dokumenty złożone w formie kopii  powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę 

lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o 
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 
 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy przesłać do dnia 05.07.2018 r. 

mailto:malgorzata.rewucka@pg.edu.pl
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w formie pisemnej -  w zamkniętej i opisanej kopercie na  formularzach stanowiących załączniki do 

niniejszego ogłoszenia oraz wymaganymi dokumentami, na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska 

Dział Zamówień Publicznych Gmach B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem: „Oferta 

na wykonanie audytu w ramach projektu Most Wiedzy ZZ/13/055/U/18; 

 

lub w formie elektronicznej – skan wypełnionych i podpisanych formularzy i dokumentów należy dołączyć 

do wiadomości e-mail wysłanej na adres: malgorzata.rewucka@pg.edu.pl wpisując w polu wskazującym 

temat wiadomości: Oferta na wykonanie audytu w ramach projektu Most Wiedzy” ZZ/13/055/U/18” 

 

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty.  

 

 

ZATWIERDZAM 

 

       KANCLERZ 

  -//- 

 mgr inż. Marek Tłok 

………………………………………………………………… 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1. Formularz oferty; 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
3. Wykaz wykonanych usług 
4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z wykazem 

kompetencji 
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
6. Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

 

........................................                                                ....................., dnia .......... .............   r. 

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/  13 /055/D/18 

OFERTA 
 

 Zamawiający: 

 Politechnika Gdańska   

 ul. Narutowicza 11/12 
 80-233 Gdańsk 
 

  
 

1. Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego złożenia oferty na usługę polegającą na wykonanie audytu 

oprogramowania oraz infrastruktury IT wytworzonych w ramach projektu: Multidyscyplinarny 

Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST WIEDZY  

My niżej podpisani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa : 

 

e-mail: 

Adres: 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: 

 

Nr rachunku bankowego: 

 

 



 
 

 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel.  +48 58 347 65 19 
fax: +48 58 347 14 90 
e-mail: most@pg.gda.pl 
http://pg.edu.pl/most 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami w załączniku nr  2 do ogłoszenia , 

za cenę brutto ………………………………………………………………………………………… PLN 

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do* 

□ 15.09. 2018  

□  15.10. 2018 

□  31.10. 2018 

*proszę zaznaczyć właściwą datę 

 

4. Oświadczamy, że w oferujemy przeprowadzenie prezentacji wyników audytu w formie 8 godzinnego 

szkolenia po każdym wykonanym audycie  

TAK 
……… 

 
NIE 

……….. 

 

*proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź  

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 6 do 

ogłoszenia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach. 

6. Akceptujemy warunki płatności wskazane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do 

ogłoszenia. 

7. Oświadczam/y, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie: 

Pan/Pani: __________________________________________________, 

 
tel: _________________, 
 
e-mail________________. 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

rozporządzenia 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 ze zm).  wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych stron. 

10. Oświadczamy, że termin związani ofertą wynosi 30 dni. 
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11. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na liczbę pracowników, 

oświadczamy, że należymy do sektora mikroprzedsiębiorstw/ małych przedsiębiorstw/ średnich 

przedsiębiorstw/ dużych przedsiębiorstw. * 

 *niepotrzebne skreślić 

 

12. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 
.................., dn. ......................................  
 

_________________________________ 

                             (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                                       do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

........................................                                                ....................., dnia .......... .............   r. 

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/  13/055/D/18 

wykonanie audytu oprogramowania oraz infrastruktury IT wytworzonych w ramach projektu: 

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST WIEDZY 

 

Lp. 

 

Nazwa odbiorcy usługi audytu 

bezpieczeństwa aplikacji i 

infrastruktury IT 

Data 

realizacji  

(dzień, miesiąc, rok) 

Przedmiot 

zrealizowanej 

usługi  

Wartość 

zrealizowanego 

przedmiotu 

zamówienia 

brutto [zł] 

1 2 3 4 5 

Aplikacje webowe:    

1. 

 

 

 

   

Infrastruktura IT    

1 

 

 

 

   

 
 
Uwagi: 

1. Należy wypełnić wszystkie kolumny zestawienia. 
2. W kolumnie 5 należy podać tylko wartość dotyczącą przedmiotu usług wyszczególnionych w kolumnie 4 

 
Do wykazu należy dołączyć dowody (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych 

usług. 

 

_____________________________________ 

(podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

........................................                                                ....................., dnia .......... .............   r. 

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/  13 /055/D/18 

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

Oświadczam, że niżej wymienione osoby są  w dyspozycji Wykonawcy do realizacji zamówienia wykonanie 

audytu oprogramowania oraz infrastruktury IT wytworzonych w ramach projektu: 

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST WIEDZY 

L.p. Imię  i nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności 

1   

2   

3   

 

 

Do realizacji opisanego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dedykował zespół składający się 

z niżej podanej liczby specjalistów: 

 Profil Kierownik Projektu testów bezpieczeństwa (1 osoba), 

 Profil Specjalista testów bezpieczeństwa (2 osoby). 
Każda z osób dedykowanych do zespołu musi spełniać kryteria dla danego profilu. 

Do wykazu dla każdej z osób należy dołączyć Wykaz kompetencji osoby dedykowanej do 

wykonania zamówienia (wg wzoru załączonego do wykazu) 

 

 

_____________________________________ 

(podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik do wykazu osób 

 

Uwaga! Dla każdej osoby wymienionej w wykazie należy wypełnić odrębny dokument. 

 

 

 WYKAZ KOMPETENCJI 

osoby dedykowanej do wykonania zamówienia 

 

Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i informacje na temat  

ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
 

1.  Imię  

2.  Nazwisko  

3.  Zakres wykonywanych czynności w 

realizacji zamówienia 

 kierownik projektu testów bezpieczeństwa 

 specjalista testów bezpieczeństwa 

4.  Posiadane doświadczenia w zakresie testów bezpieczeństwa i audytów systemów 
informatycznych: 

a) minimum 6 lat dla kierownika  
b) minimum 4 lata dla specjalisty 

 TAK 

 NIE* 

5.  Udział przynajmniej w 2 projektach obejmujących testy bezpieczeństwa i audyty systemów 
informatycznych o wartości każdego co najmniej: 
a) 20.000 PLN brutto dla kierownika – realizującego projekty dla różnych klientów w roli 

kierownika projektu 
b) 20.000 PLN brutto dla specjalisty  

 TAK 

 NIE* 

6.  Posiadanie certyfikatu CISSP (Certified Information System Security Professional) 

 TAK 

 NIE* 

7.  Posiadanie certyfikatu CISA (Certified Information System Auditor)  

 TAK 

 NIE* 

8.  Posiadanie certyfikatu CISM (Certified Information System Manager)  

 TAK 

 NIE* 

9.  Posiadanie certyfikatu CASP (CompTIA Advanced Security Practitioner)  

 TAK 

 NIE* 

10.   Posiadanie certyfikatu CEH (Certified Ethical Hacker)  

 TAK  

 NIE* 
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11.   Posiadanie certyfikatu CSFA (Cyber Security Forensic Analyst)  

 TAK  

 NIE* 

12.   Posiadanie certyfikatu CIA (Certified Internal Auditor)  

 TAK  

 NIE* 

13.   Posiadanie certyfikatu CompTIA Security+   

 TAK  

 NIE* 

14.   Posiadanie certyfikatu GSE (GIAC Security Expert)  

 TAK  

 NIE* 

15.   Posiadanie certyfikatu GSNA (GIAC Systems and Network Auditor)  

 TAK  

 NIE* 

16.   Posiadanie certyfikatu SSCP (Systems Security Certified Practitioner)  

 TAK  

 NIE* 

17.   Posiadanie certyfikatu OSCP (Offensive Security Certified Professional)  

 TAK  

 NIE* 

18.  Informacja o podstawie do 

dysponowania osobą /umowa o pracę, 

umowa zlecenie/inne 

 

 

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest 

przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

*odpowiednie zaznaczyć 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 

........................................                                                ....................., dnia .......... .............   r. 

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/  13/055/D/18 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

 

DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 

ustawy pzp na: 

wykonanie audytu oprogramowania oraz infrastruktury IT wytworzonych w ramach projektu: 

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST WIEDZY 

oświadczam (oświadczamy), co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……., dnia …………………. r.  

 

       

………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………............……

………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

  

 


