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Chodzież, 09.05.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: usługi doradczej, szkoleniowej i wdrożeniowej wraz z aktualizacją dokumentów 
zastanych w zakresie przygotowania Stowarzyszenia Dolina Noteci do wprowadzenia prze-

pisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych- RODO. 

 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

A)Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO"): 

1. weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, 

2. weryfikacja stosowanych klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania 

do przepisów RODO, 

3. weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów 

RODO, 

4. weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania 

danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania 
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dokonywanych w imieniu administratora, 

5. weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych 

osobowych, 

6. weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do 

przepisów RODO, 

7. weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych 

osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych 

osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO, 

8. weryfikacja zgodności przekazywania danych osobowych do państw trzecich, 

9. weryfikacja dokumentów wykorzystywanych w relacjach z interesariuszami, w tym we-
ryfikacja języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały 
zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności, 

10. identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń, 

11. sformułowanie wytycznych pod kątem zbudowania systemu ochrony danych osobo-
wych zgodnego z RODO, 

12. analiza fizycznego zabezpieczenia dokumentacji i wydanie zaleceń w tym 

zakresie, 

13. analiza ryzyka jako potwierdzenie przyjętych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń i poli-
tyk. 

B) Ocena bezpieczeństwa miejsc przetwarzania danych osobowych  

1. audyt miejsc przechowywania dokumentacji  zarówno papierowej jak i elektronicznej,  

2. analiza zasad udostępniania dokumentacji,  

3. opracowanie instrukcji udostępniania dokumentacji. 

C. Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu 
RODO 
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 1. przygotowanie wewnętrznych polityk ochrony danych, dokumentacji oceny skutków i 
uprzednich konsultacji, 

2. opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń,  

3. doradztwo przy opracowaniu procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw podmio-
tów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograni-
czenia przetwarzania,  

4. przygotowanie wzoru informacji w trybie art. 15 RODO,  

5. przygotowania wzorów upoważnień, 

 6. przygotowanie umów powierzenia i aneksów do umów powierzenia  

7. przekazanie po wdrożeniu zakresu obowiązków i koniecznych do przeprowadzania czyn-
ności Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji / powołanemu Inspektorowi Ochrony 
Danych Osobowych. D. Szkolenia z zakresu RODO  

1. Wstępne dla kadry pracowniczej.  

2. Szkolenia przed wdrożeniem dla wszystkich pracowników oraz osób powiązanych obo-
wiązkiem przestrzegania wiedzy z zakresu wdrożenia RODO (8h)  

3. Szkolenie w zakresie RODO dla ABI  (8h szkolenia)  

D) Czynności inne wyżej nie wymienione, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia. 

E)Termin realizacji pierwszej części szkoleń do 25 maja 2018r: II części szkoleń w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; usługi doradcze wraz z aktualizacją dokumentów zasta-
nych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający co najmniej roczne 
doświadczenie w zakresie RODO, kompetencje związane z działaniami zaspokajającymi 
wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych – potwierdzone wykazem aktywności w 
w/w zakresie. 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 
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Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do 18.05.2018 r. do godz. 11:00 w biurze Stowa-
rzyszenia „Dolina Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, lub za pośrednictwem 
poczty w ww. terminie (liczy się data dostarczenia oferty). 

 

IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty 

Waga: 

cena 100% 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi skład-
nikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest 
ceną ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi. 

 

V. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załącznika 1 niniejszego zapytania w ter-
minie określonym w p. III. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane załączniki, wymienione 
we wzorze oferty 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany pod-
miot, który przesłał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie zgodnie z pkt. III niniejszego zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do 
podpisania umowy. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert. 
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VII. Informacje dodatkowe 

Wszystkie czynności dotyczące opisanego powyżej zamówienia odbywać będą się na tere-
nie Zamawiającego w jego siedzibie bądź w miejscu przez niego wyznaczonym na terenie 
powiatu chodzieskiego. 

Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 
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Załącznik nr 1 – Wzór oferty na świadczenie usługi doradczej, szkoleniowej i wdrożenio-
wej wraz z aktualizacją dokumentów zastanych w zakresie przygotowania Stowarzyszenia 
Dolina Noteci do wprowadzenia przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobo-

wych- RODO. 

 

Załącznik nr 1 

Wzór oferty cenowej 

                     Data:……………………. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

                   Dane Oferenta 

Stowarzyszenie „Dolina No-

teci” ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na świadczenie usługi doradczej, szkoleniowej i wdroże-
niowej wraz z aktualizacją dokumentów zastanych w zakresie przygotowania Stowarzysze-
nia Dolina Noteci do wprowadzenia przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Oso-

bowych- RODO. 

 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena brut-
to przedstawia się następująco: 
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Lp. Nazwa usługi Cena brutto 

 

Świadczenie usługi doradczej, szkoleniowej i wdrożeniowej 
wraz z aktualizacją dokumentów zastanych w zakresie przygo-
towania Stowarzyszenia Dolina Noteci do wprowadzenia prze-
pisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych- RO-

DO. 

 ……………………….. 

1.   

  
………………………..
. 

   

   

   

   

 

 Razem: ……………………….. 

   

 
 

 

…………………………………………. Podpis i pieczęć oferenta 
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