ZAPYTANIE OFERTOWE
Usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych
Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
nieprzekraczającą w PLN równowartości netto 30 000 euro.
I.

Zleceniodawca
Zleceniodawca:

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIWCRSO)
00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12, NIP: 7010780575, REGON: 368854582
II.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi w zakresie kompleksowego przejęcia funkcji
Inspektora Ochrony Danych (IOD) NIW-CRSO. Zakres usługi powinien obejmować stałą
obsługę i monitoring procesów przetwarzania danych, w tym m.in.:
1. formalne przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
2. przeprowadzanie cyklicznych i doraźnych audytów systemu ochrony danych

osobowych,
3. nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk i procedur z obszaru ochrony danych

osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa IT,
4. wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna

weryfikacja),
5. obsługę incydentów ochrony danych osobowych,
6. doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych,
7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych oraz dla osób, których dane dotyczą,
8. wsparcie w przeprowadzaniu szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych dla

obecnych i nowo zatrudnionych pracowników
9. bieżące wsparcie pracowników NIW-CRSO w zakresie przetwarzania danych

osobowych - konsultacje z pracownikami w zakresie ochrony danych osobowych,
bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa IT, w szczególności współpraca
z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji, środowisko
teleinformatyczne oraz z właścicielami procesów, biorących udział w przetwarzaniu
danych osobowych.
Liczba osób zatrudnionych wynosi 32 osoby. Łączna liczba planowanych osób zatrudnionych
do końca 2018 r. to 60.

III.

Termin realizacji umowy

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego planuje zlecić
usługę wykonywania zadań IOD w terminie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
z możliwością przedłużenia.

IV.

Oferta

1. Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim.
2. Musi ona zawierać:
a. Pełną nazwę składającego ofertę;
b. Adres podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP/REGON;
c. Opis zakresu świadczonych usług w ramach realizacji zadań wymienionych w pkt.
II oraz ewentualnych dodatkowych propozycji;
d. Wycenę zamówienia, która powinna uwzględniać informację o cenie ofertowej
netto i brutto miesięcznego kompleksowego przejęcia funkcji IOD (mile widziane
wg załączonego wzoru tabeli);
Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zleceniodawcę;
e. Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
f. Wykonawca musi oświadczyć, że posiada doświadczenie w realizacji zadań ABI dla
co najmniej 3 firm/instytucji zatrudniających nie mniej niż 50 pracowników w ciągu
ostatnich 2 lat działalności oraz posiada wiedzę fachową na temat prawa i praktyk
w dziedzinie ochrony danych. W tym celu do oferty należy dołączyć oświadczenie
ze wskazaniem nazwy firmy/instytucji oraz liczby pracowników.
V.

Termin składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w temacie wpisując „Oferta – IOD” na adres e-mail:
mbondel@niw.gov.pl, w terminie do 2 sierpnia 2018 r.

VI.
Wszelkich informacji
tel. 601 901 066.

udziela

Pani

Kontakt
Marta

Bondel:

e-mail:

mbondel@niw.gov.pl,

Zachęcamy do przesłania swojej oferty!
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Wzór tabeli 1: Informacja o cenie realizacji zadań IOD w 2018

Lp.

Opis zakresu świadczonych usług

Cena ofertowa
netto/brutto
miesięcznie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inne (jakie?) – dodatkowe propozycje
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