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Stopnica, dnia 18 maja 2022 r.  

 

Do wszystkich  

uczestników postępowania 

 

Dotyczy: zmiana treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa, dokumentacji 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz diagnozy 

cyberbezpieczeństwa”, Oznaczenie sprawy: Or.271.1.26.2022. 

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa, dokumentacji Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa”, wpłynął wniosek 

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na który Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

1. Lokalizacja jednostek audytowanych (adres, adresy) 

Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica 

Referat Gospodarki Komunalnej, Wolica Nr 52A, 28-130 Stopnica 
Pozostałe dane poniżej proszę rozgraniczyć na każdą jednostkę z osobna, pozwoli to najdokładniej obliczyć 

czasochłonność i cenę projektu: 

 

2. Ilość pracowników/użytkowników 

UMIG - 27 

MGOPS - 9 

RGK – 2 

 

3. Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, 

urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia 

VoIP etc.). W tym rozgraniczyć: 

a. Ilość komputerów (również przenośnych) - 45 

b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) - 4 

c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci – 15 

4. Ilość podsieci (jaki zakres maski każdej podsieci?)  

1 sieć, 192.168.1.1-254 

1 sieć dedykowana do aplikacji Źródło 

 

5. Ilość serwerowni – 1 
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6. Ilość adresów zewnętrznych – 5 

 

7. Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory? – tak, częściowo 

 

8. Jaki budżet (brutto) wpisali Państwo we wniosku grantowym na realizację samej 

Diagnozy cyberbezpieczeństwa z całej puli przydzielonych środków?  

Zamawiający odmawia odpowiedzi na pytanie. 

 

9. Czy oczekują Państwo opracowania nowej spójnej dokumentacji czy aktualizacji 

posiadanej?  

Wymagamy opracowania nowej spójnej dokumentacji. 

 

10. Jakie dokumenty aktualnie Państwo posiadają (polityka bezpieczeństwa informacji, 

instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, polityka zarządzania incydentami 

itp.)? 

polityka bezpieczeństwa informacji, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi z 

roku 2016 

 

11. Czy Urząd posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z 

ISO27001 ?  

NIE.  
 

12.  Ile audytów KRI zostało przeprowadzone w latach 2012-2022 ? 

2 audyty 

 

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

Z upoważnienia Burmistrza 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica 
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