
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr dzp.262.53.2021 

1. Zamawiający: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A,  

02-305 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe, na zamówienie wyłączone z  obowiązku 

stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na przeprowadzenie audytu 

bezpieczeństwa informacji odnoszącego się do kryteriów bezpieczeństwa informacji 

uregulowanych w Normie ISO/IEC 27001:2017 wraz z załącznikiem „A” niniejszej Normy. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

3. Termin wykonania zamówienia:  

        przeprowadzenie audytu oraz sporządzenie raportu z audytu: do 15 grudnia 2021 r.,   

4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

1) Wykonawca musi posiadać akredytację powalająca na przeprowadzenie audytu 

certyfikującego. 

2) Wykonawca musi dysponować min. 3 osobami, które będą realizowały zamówienie 

na rzecz Zamawiającego, przy czym każda z osób musi posiadać: 

a) wykształcenie min. średnie, 

b) certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001, 

c) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 audytów certyfikujących 

zgodnych z ISO 27001:2017 – w okresie ostatnich trzech lat liczonych od 

upływu terminu na składanie ofert. 

6. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl lub dostarczyć do siedziby FRSE. 

7. Do oferty należy dołączyć: 

1) kopię/skan dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada aktualną akredytację na 

przeprowadzenie audytu certyfikującego, 

2) kopię/skan świadectwa potwierdzającego wykształcenie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, 

3) kopie/skany certyfikatów audytora wiodącego ISO/IEC 27001 osób skierowanych do 

realizacji zamówienia, 

4) wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

8. Termin składania ofert upływa dnia 25 czerwca 2021r. o godz. 10:00. 

9. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie: 

a. cena – 100%     

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑃𝐴 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
∗ 100 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Paweł Zanin, e-mail: pzanin@frse.org.pl  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 

13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

15. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 38). 

 

 

 

      Warszawa 18 czerwca 2021 r.                            .............................................................................  
 miejscowość, data podpis pracownika realizującego zamówienie 
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