
Nr sprawy: SPW.273.57.2021 

        

 

Zamawiający: 

Powiat Wołomiński 

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125-09-40-609 

REGON: 013269344 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego niezbędnej do jego akredytacji i utworzenia bezpiecznego stanowiska 

komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym w Wołominie, zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

 

2. Kod CPV: 72220000-3  

 

3. Ewentualność udzielenia zamówienia uzupełniającego: nie dotyczy 

 

4. Termin realizacji zamówienia:  

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do dnia 

02.06.2021r. 

 

5. Warunki płatności:  

5.1. Rozliczenie nastąpi po uzyskaniu ostatecznej akceptacji dokumentacji bezpieczeństwa 

przez ABW i podpisaniu końcowego protokołu odbioru. 

5.2. Należność za wykonanie zamówienia zostanie przez Zamawiającego przekazana na 

wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty doręczenia do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy 

 

7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu: nie dotyczy 

 

8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

9. Miejsce i termin składania ofert:  

9.1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (skan wypełnionego i  podpisanego 

załącznika nr 2 do niniejszego Zaproszenia) do dnia: 26.04.2021r., do godz. 14:00, na 

adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości: „Oferta - 

Dokumentacja bezpieczeństwa systemu TI”. 

9.2.Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego Zaproszenia. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem  

nr 2 lub niekompletne zostaną odrzucone. 

9.3. O wyniku postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową. 

mailto:poin@powiat-wolominski.pl


 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert: informacja o złożonych ofertach zostanie niezwłocznie po 

ich otwarciu zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:  

www.bip.powiat-wolominski.pl w zakładce Zamówienia publiczne. 

 

11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:  

Małgorzata Jeznach 

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych 

e-mail: poin@powiat-wolominski.pl 

 

12. Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Formularz ofertowy; 

3. Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 

STAROSTA 

 

/-/ Adam Lubiak 
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