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Załącznik nr 4 do Zapytania 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

pn. „Diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. 

 
Audyt cyberbezpieczeństwa (dalej zwany audytem lub diagnozą) musi zostać 

przeprowadzony zgodnie z wymogami projektu „Cyfrowa Gmina” oraz formularzem 

zamieszczonym w dokumentacji konkursowej projektu „Cyfrowa Gmina” dostępnym na 

stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina 

- Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem  diagnozy cyberbezpieczeństwa, 

stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”. 

Załączono go również do niniejszego zapytania.  

Diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do 

przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia 

audytu (Dz.U. z 2018 r. poz 1999). 

Audyt musi spełnić wymogi projektu „Cyfrowa Gmina” oraz powinien zostać 

przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 

poz. 2247 ze zm.).   

Informacje niezbędne do wyceny kosztów przeprowadzenia audytu: 

• Ilość pracowników: 40 

• Ilość lokalizacji: 1 
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• Ilość serwerów fizycznych: 3 

• Ilość stacji komputerowych: 36 (aktualnie używanych, 44 szt. na stanie Gminy) 

• Ilość komputerów przenośnych: 11 w tym 4 szt. które są przeznaczone do wyborów  

• Ilość stacji komputerowych do obsługi ewidencji ludności i dowodów osobistych: 2 

Termin przeprowadzenia audytu ustala się na: 2 miesiące od dnia podpisania umowy 

Wykonawca przekaże wynik przeprowadzonej diagnozy w wersji elektronicznej w postaci 

pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza stanowiącego załącznik nr 8 do 

Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, podpisanego podpisem cyfrowym 

(weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego) 

przez osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa powyżej. 

Wykonawca zapewnia wsparcie poaudytowe w postaci udzielenia informacji na temat 

audytowanych elementów wynikających z raportu. Wymagany przez Zamawiającego czas na 

zapoznanie się z raportem i zadawanie pytań odnośnie raportu to 90 dni.  


