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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa 

oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa 
 

1. Zestawienie ilościowe 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa 

oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa: 

a) przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 1 szt. 

b) przeprowadzenie szkolenia dlaurzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa – 

ilość szkolonych osób 27 (2 grupy ). 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

a) Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa 

• diagnoza musi być przeprowadzona w zakresie określonym w 

„Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem 

diagnozy cyberbezpieczeństwa” stanowiącym załącznik nr 8 do 

Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina (załączony do 

Zapytania ofertowego jako Załącznik nr 4), 

• diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat 

uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w 

sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia 

audytu, 

• Wykonawca przekaże wynik przeprowadzonej diagnozy w postaci pliku 

wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza, o którym mowa w § 1 

ust.3 umowy, podpisanego podpisem cyfrowym (weryfikowanym 

certyfikatem kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego) 
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przez osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa w § 1 ust.4 

umowy . 

• Maksymalny termin wykonania diagnozy-14 dni od dnia podpisania 

umowy. 

 

Pozostałe dane Zamawiającego: 

• Godz. pracy urzędu: poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30,  

• telefon: 632885911, adres e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl.  

• Ilość lokalizacji działalności organizacji: 1 

•  Ilość serwerów fizycznych: 2  

•  Ilość stacji roboczych i urządzeń sieciowych: 24 stacji roboczych, 26 

drukarek sieciowych, 3 routery, 8szt Switch-y, ilość stacji komputerowych 

do obsługi ewidencji ludności i dowodów osobistych: 2 szt. oraz access 

point- 2 szt. 

 

b) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa 

Wymagania ogólne dla szkoleń: 

• Wykonawca przeprowadzi szkolenia w siedzibie Zamawiającego, 

• szkolenie powinno trwać minimum 3 godziny zegarowe dla 1 grupy 

szkoleniowej w godzinach pracy urzędu; 

• szkolenie odbędzie się w ustalonym z Zamawiającym dniu roboczym nie 

wcześniejszym niż 2 dni po opracowaniu dokumentacji diagnozy 

cyberbezpieczeństwa,i nie później niż w terminie 7 dni od jej wykonania. 

• w celu maksymalizacji czasu nie przewiduje się przerw podczas 

szkolenia, 

• w ramach organizacji szkoleń Wykonawca zapewni: 

− materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia w postaci 

elektronicznej, które Zamawiający będzie mógł wykorzystać 

nieodpłatnie i wydrukować dla każdego uczestnika; materiały muszą 
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zawierać szczegółowe informacje, które będą omawiane podczas 

szkolenia 

− skrypt ze szkolenia / materiały szkoleniowe dla każdego 

Zamawiającego w wersji elektronicznej do użytku wewnętrznego 

celem wykorzystania we własnych szkoleniach (nieobecnych, 

nowoprzyjętych i w szkoleniach przypominających) 

− wydanie Uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu danego 

szkolenia, 

• prowadzenie dokumentacji wszystkich szkoleń w jednakowy sposób 

- na dokumentację szkolenia składają się: 

− lista obecności Uczestników szkolenia (dzienne, wypełniane 

oddzielnie każdego dnia szkolenia), 

− lista odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, 

− ankieta satysfakcji ze szkolenia. 

 

Wymagana agenda szkolenia: 

Temat szkolenia: Cyberbezpieczeńtwo oraz zagrożenia w cyberprzestrzeni 

Głównym tematem szkolenia ma być omówienie poprawnych zasad związanych 

z cyberbezpieczeństwem. Ponadto należy omówić zagrożenia istniejące w sieci takie 

jak phishing, ransomware oraz malware, które powodują w dobie Internetu poważne 

zagrożenia. 

Agenda - Minimalny zakres poruszanych zagadnień: 

1. Czym jest cyberbezpieczeńtwo i dlaczego jest tak ważne w dzisiejszych czasach? 

2. Omówienie najczęściej występujących metod nieautoryzowanego pozyskania 

danych oraz występujących zagrożeń poparte przykładami z Polski i ze Świata 

• czym jest phishing? 

• czym jest ransoware? 

• czym jest malware? 

• ciekawość to pierwszy stopień do piekła 

3. Omówienie metod obrony oraz przeciwdziałania przed: 
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• wyłudzeniem danych osobowych za pomocą technik socjotechnicznych 

(phishing), 

• oprogramowaniem mogącym zablokować dostęp do urządzeń firmowych wraz 

z plikami znajdującymi się na tych urządzeniach (ransoware), 

• szkodliwymi programami mogącymi pozyskać dane firmowe oraz osobiste 

pracowników (malware), 

• ciekawością pracowników podczas wykonywania ich obowiązków służbowych 

(czynnik ludzki). 

4. Omówienie informacji, które należy chronić. 

5. Omówienie 10 zasad bezpieczeństwa informacji. 

6. Omówienie 10 zasad zarządzania hasłami. 

7. Omówienie ścieżki postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. 
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