Poznań, dnia 20.06.2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
KRS: 0000251345, NIP: 7831618232, REGON: 300294630
e-mail: sekretariat@ppbw.pl, tel.: 61 663 02 21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego planuje dokonać zakupu usługi,
polegającej na opracowaniu standardu cyberbezpieczeństwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Zakup ma być zrealizowany w ramach działania
2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla
MŚP” w ramach II osi Priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Po zakończeniu postępowania ofertowego zawarta zostanie umowa, między
Zamawiającym, a wyłonionym Wykonawcą, pod warunkiem zawieszającym, jakim jest
uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

I.

FORMY UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.
2.
3.
4.

Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego:
https://www.ppbw.pl/
Zamieszczenie
zapytania
ofertowego
na
stronie
internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420
Wysłanie zapytania ofertowego za pomocą poczty elektronicznej do 3 jednostek
naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania.
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II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie norm i zasad, które powinny spełniać małe
i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne, aby zapewnić bezpieczeństwo w związku
z narastającą liczbą cyberataków i innych cyberzagrożeń. Zbiór norm i zasad stanowić będzie
Standard Cyberbezpieczeństwa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zamawiający oczekuje od oferenta, aby opracowanie uwzględniało następujące zagadnienia:
A. Analizę międzynarodowych opracowań, standardów, dobrych praktyk i innych
dokumentów promujących cyberbezpieczeństwo, pod kątem możliwości ich
wykorzystania w budowie Standardu Cyberbezpieczeństwa PPBW.
Zamawiający oczekuje w szczególności analizy następujących dokumentów:
1. ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
2. NIST Cybersecurity Framework.
3. Cyber Essentials – opracowane przez rząd Wielkiej Brytanii.
B. Analizę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 pod kątem
efektywności wdrożenia w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz instytucjach
publicznych.
Zamawiający ma wiedzę, że ISO 27001 jest rozwiązaniem zbyt obszernym, aby zasadne
było jego wdrażanie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz instytucjach
publicznych. Niemniej zamawiający oczekuje, aby dokonana została analiza tego
standardu, której wynikiem będą informacje na temat elementów ISO 27001, które są
niezbędne lub przydatne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji
publicznych.
C.

Rozwiązania organizacyjne

1. opracowanie opisu standardu cyberbezpieczeństwa PPBW dla małych i średnich
przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych,
2. opracowanie algorytmu postępowania przy wprowadzaniu standardu
cyberbezpieczeństwa PPBW w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
instytucjach publicznych,
3. opracowanie zestawu niezbędnych dokumentów i formularzy przy wprowadzaniu
standardu cyberbezpieczeństwa w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
instytucjach publicznych,
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4. opracowanie harmonogramu oraz zawartości merytorycznej szkoleń niezbędnych
do wprowadzenia standardu cyberbezpieczeństwa w małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych,
5. opracowanie scenariuszy oraz harmonogramu przeprowadzania audytów
bezpieczeństwa (wewnętrznych i zewnętrznych) w celu zbadania, oceny i opisu
poziomu cyberbezpieczeństwa w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
instytucjach publicznych.
D. Rozwiązania techniczne
1. przygotowanie listy zalecanego sprzętu teleinformatycznego, który w swych
minimalnych standardach zapewnia osiągnięcie optymalnego, akceptowalnego
poziomu cyberbezpieczeństwa,
2. przygotowanie algorytmu oceny sprzętu teleinformatycznego i oceny systemów
informatycznych w przedsiębiorstwie/ instytucji publicznej,
3. przygotowanie ewentualnych scenariuszy wymiany posiadanego przez
przedsiębiorstwa/ instytucje publiczne sprzętu teleinformatycznego,
4. opracowanie sugerowanych rozwiązań sprzętowych niezbędnych do
przeprowadzania audytów bezpieczeństwa (wewnętrznych i zewnętrznych) w celu
zbadania, oceny i opisu poziomu cyberbezpieczeństwa w małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych,
5. przygotowanie listy zalecanego oprogramowania, które w swych minimalnych
standardach zapewnia osiągnięcie optymalnego, akceptowalnego poziomu
cyberbezpieczeństwa,
6. przygotowanie algorytmu oceny oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie/
instytucji publicznej,
7. przygotowanie ewentualnych scenariuszy wymiany posiadanego przez
przedsiębiorstwa/ instytucje publiczne oprogramowania,
8. opracowanie sugerowanego oprogramowania do przeprowadzania audytów
bezpieczeństwa (wewnętrznych i zewnętrznych) w celu zbadania, oceny i opisu
poziomu cyberbezpieczeństwa w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
instytucjach publicznych.
E.

Wyniki opracowania powinny być przedstawione w przejrzysty, graficznie
profesjonalny sposób.

Zamawiający oczekuje, aby finalne opracowanie było wykonane w profesjonalny
sposób, z uwzględnieniem graficznego rozłożenia tekstu, jego przejrzystości i wygody
czytania.
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Szacowana wartość zamówienia: 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych)
Kody CPV usługi, która jest przedmiotem zapytania ofertowego:
73400000-6 usługi badawczo rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i materiałów
obronnych

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Planowany termin rozpoczęcia projektu: 02.11.2018
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.06.2019

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię naukową A+,
A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

lub
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki
celowe jednostki naukowej;
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym;
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9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji)
lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655,
z późn. zm).

Oferty mogą być składane jedynie przez wykonawców, którzy nie są podmiotem
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa
w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)posiadaniu
udziałów
lub
co
najmniej
5%
akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

V.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku,
gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę przeznaczoną
na finansowanie zamówienia, wynikającą z regulaminu konkursu w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na
innowacje dla MŚP.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkurs bez podania
przyczyny.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy warunkowej (przy jednoczesnym
zachowaniu charakteru umowy) zawartej w wyniku postępowania w przypadku
zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Składana oferta powinna być ważna do: 1 czerwca 2019 roku
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VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w formie Formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego) wypełnionego komputerowo w języku polskim.
2. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Oferta powinna zawierać:
a) szczegółową specyfikację kosztów usługi i uzasadnienie wysokości wskazanych
w ofercie kosztów oraz niezbędności poniesienia danego kosztu/ realizacji danego
zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów,
b) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem
wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia,
c) termin realizacji zamówienia,
d) termin ważności oferty.

VII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@ppbw.pl do 27.06.2018 do godziny 16:00.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

VIII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium
Cena
Czas realizacji projektu

Waga
90 (90 pkt.)
10 (10 pkt.)

 Sposób oceny kryterium cenowego:

Cnk/Ca* W
Cnk - cena najkorzystniejsza (najniższa cena spośród otrzymanych ofert)
Ca - cena analizowana (cena analizowanej oferty)
W- waga kryterium (w przypadku ceny wartość równa 90)
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 Sposób oceny kryterium czasu realizacji projektu:

Tnk / Ta * W
Tnk - najkorzystniejszy czas realizacji projektu (najkrótszy czas spośród otrzymanych
ofert)

Ta – czas realizacji projektu analizowanej oferty
W- waga kryterium (w przypadku czasu realizacji projektu wartość równa 10)
W przeprowadzanym procesie oceny ofert uzyskać można maksymalnie 100 pkt.
Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach kryterium ceny
oraz czasu realizacji projektu.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz uzyska najwyższą
punktację ustaloną zgodnie z zasadami oceny oferty. W przypadku uzyskania takiej
samej ilości punktów wybrana zostanie oferta złożona we wcześniejszym terminie.

IX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28.06.2018. Do tego dnia wybór
Wykonawcy zostanie ogłoszony również na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskiej
Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego https://www.ppbw.pl/, Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 oraz na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

X.

DODATKOWE INFORMACJE
W celu uzyskania dodatkowych informacji oferenci proszeni są o kontakt telefoniczny
pod numerem 61 663 02 21 lub na adres mailowy: sekretariat@ppbw.pl
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