Warszawa, dnia 24.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy wykonania usługi doradczej do projektu
pt. „Opracowanie strategii rozwoju firmy do roku 20 20” w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.
01-14-047/17 z poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP
I. Zamawiający:
Nazwa firmy: Move Telecom S.A.
Siedziba firmy: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
e-mail: kontakt@movetele.com
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” z dnia 19 września 2016 r.

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej o charakterze prorozwojowym polegającej
na opracowaniu strategii bezpieczeństwa informacji oraz wsparciu wdrożenia polityk bezpieczeństwa.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej o charakterze prorozwojowym polegającej
na opracowaniu strategii bezpieczeństwa informacji oraz wsparciu wdrożenia polityk bezpieczeństwa,
związanej z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkującej dalszy rozwój działalności
lub efektywności przedsiębiorstwa.
W zakres opracowania wchodzą minimum następujące zagadnienia:
I Diagnoza
1.
Diagnoza wymagań bezpieczeństwa zgodnych z potrzebami biznesowymi i regulacjami
zewnętrznymi, w tym ISO 27001 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO),
2.
Przeprowadzenie analizy ryzyka w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji
3.
Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa wobec zidentyfikowanych wymagań oraz ocena
adekwatności zabezpieczeń, w tym testy bezpieczeństwa systemów i aplikacji webowych
II Planowanie
4.
Opracowanie koncepcji docelowego stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z
planem wdrożenia, przy uwzględnieniu wymagań ISO 27001 oraz RODO
5.
Projektowanie zabezpieczeń spełniających wymagania oraz stanowiących odpowiedź na
zidentyfikowane ryzyka

6.
7.

III Wdrożenie
Opracowanie niezbędnej dokumentacji i klauzul prawnych
Przygotowanie i przeprowadzenie audytu wewnętrznego SZBI
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8.
Wsparcie przy wdrożeniem zaprojektowanych zabezpieczeń
9.
Wsparcie w wykonaniu przeglądu SZBI realizowanego przez kierownictwo
10. Wsparcie we wprowadzeniu zmian wynikających z przeglądu SZBI
IV Certyfikacja
11. Asysta przy zewnętrznym audycie certyfikującym
12. Certyfikacja ISO 27001
Miejsce realizacji usługi: Warszawa
V. Rodzaj zamówienia (Kod CPV):
Usługa doradcza.
KOD CPV – 74141110-3 – usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

VI. Termin realizacji zamówienia:
Nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
VII. Wymagania formalne składających oferty:
Oferent musi być
doradczej

Instytucją

Otoczenia

Biznesu,

uprawnioną

do realizacji

usługi

o charakterze prorozwojowym:
1. Akredytowaną, przez Instytucję Zarządzającą RPO WM lub instytucję na szczeblu krajowym
(Ministerstwa Rozwoju) dla ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne, właściwej dla
realizacji Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne u sługi IOB dla MSP" w Programie Operacyjnym
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2. Nieakredytowaną, o ile wykaże, że:
a. posiada odpowiednie kompetencje, potencjał i doświadczenie w zakresie świadczenia usługi
objętej ww. zapytaniem ofertowym (ocena zgodnie z załącznikiem nr 1).
VIII. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Posiadają udokumentowane doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
IX. Dodatkowe warunki:
1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała
najwyższą ilość punktów jednak że warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku
o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
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4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe

jest

podpisanie

przez

Zamawiającegoumowy z kolejnym

Wykonawcą,

który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
X. Wadium i zaliczki:
Nie wymaga się złożenia wadium. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
XI. Ocena oferty:
Oferta będzie oceniana w poniższy sposób:
1. Spełnienie kryterium wymagania formalnego i dodatkowych warunków– TAK/NIE;
2. Wyłonienia najlepszej oferty zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert:
·

cena netto 50 pkt.

3. Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie netto zostanie obliczona zgodnie z następującym
wzorem:
a. najniższa oferta cenowa - P1 = 50 pkt.;
b. kolejne oferty cenowe - Pn = [50 pkt. - 10x(Cn/C1)].
gdzie:
C1 - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do
wykonania całości przedmiotu zamówienia. Zamawiaj ący wymaga podania ceny łącznej za
zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
· wartość merytoryczna oferty: maksymalnie 50 pkt.
5. Kryteria oceny merytorycznej wartości oferty:
a. oferta prezentuje w sposób ponadprzeciętny szczegółowy zakres i harmonogram realizacji
usługi i zawiera wyczerpujący (satysfakcjonujący) opis poszczególnych działa ń niezbędnych
do realizacji usługi: 50 pkt.
b. oferta prezentuje harmonogram realizacji oraz uszczegółowiony zakres realizacji usługi: 30
pkt.
c. oferta prezentuje ramowy harmonogram realizacji i zakres usługi, bez rozszerzeń w stosunku
do minimalnego zakresu podanego w zapytaniu: 10 pkt.
6. W konkursie wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającego wszystkie kryteria
dopuszczające oraz uzyskująca największą liczbę punktów, przy czym oferty z rażąco niską ceną,
nieadekwatną do zakresu usługi zostaną odrzucone.
7. Cena może podlegać negocjacjom, jeżeli stawka proponowana przez Wykonawcę przekroczy
kwotę wskazaną w budżecie projektu.
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8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem
wiadomości przesłanej na adres e-mail.
XII. Wykluczenia:
Wykonawcą nie może być podmiot/osoba:
1. Powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację
majątku upadłego.
3. Zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5. Który nie zło żył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z
załącznikiem nr 2) lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty zawierają błędy.

XIII. Termin składania oferty:
Termin składania ofert: od 22.08.2017 r. do 30.08.2017 r.

XIV. Miejsce i sposób składania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych i/lub wariantowych.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do
reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
4. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: s.zielinski@movetele.com
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5. Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego.

XV. Lista dokumentów/o świadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który
składa się:
1. Wypełnione przez Wnioskodawcę:
a. formularz IOB (tylko w przypadku braku akredytacji);
b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych;
c. oferta.
2. Aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy).

XVI. Osoby do kontaktu
Zapytania dotyczące oferty należy kierować do:
Sebastian Zieliński, Prezes Zarządu
e-mail: s.zielinski@movetele.com

XVII. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert.

Załączniki:
1. Formularz IOB
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
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