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                   Warszawa, 3 marca 2022r.   

 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Rzecznik Finansowy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa; NIP 

525-15-66-173  

Szacowanie wartości jest prowadzone zgodnie z art. 36 i nie stanowi przedmiotu zamówienia 

publicznego, regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia bardzo prosimy o 

wstępny szacunek kosztów dotyczący świadczenia usług audytu na potrzeby Rzecznika 

Finansowego. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Badanie bezpieczeństwa sieci i urządzeń 

• Ocena podatności  

• Testy penetracyjne z sieci wewnętrznej podzielonej na VLANy z poziomu sieci 

wewnętrznej i zewnętrznej  

• Audyt bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń sieciowych (serwery, switche, rutery, 

firewalle, maksymalnie 20 urządzeń)  

• Audyt bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń włączonych do sieci (komputery 

stacjonarne, laptopy, drukarki, skanery, dyspozytory kluczy, kamery. 

Maksymalnie 50 urządzenie, w tym co najmniej jedno z każdej wymienionej 

grupy) 

• Audyt bezpieczeństwa topologii sieci wewnętrznej (maksymalnie 50 urządzeń 

włączonych  

• Retest po maksymalnie pół roku od dostarczenia raportu 

 

2. Badanie bezpieczeństwa wewnętrznych sieci bezprzewodowych  

• Ocena podatności  

• Testy penetracyjne (maksymalnie 3 sieci) 

 

3. Testy socjotechniczne  

• Phishing (do maksymalnie 200 użytkowników, maksymalnie 3 scenariusze)  

• Smishing lub vishing  ( do maksymalnie 20 użytkowników, maksymalnie 1 

scenariusz) 
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• Wejścia siłowego do budynku (maksymalnie 2 lokalizacje) 

 

4. Zgodność zapisów PBI (Polityka Bezpieczeństwa Informacji) składającej się z 

maksymalnie 115 stron z   

• KRI 

• Dobrymi praktykami 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniodawcy, na jego wniosek,  

w dowolnym momencie postępowania, dokumentacji związanej z prowadzonym audytem. 

Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy wszystkie żądane przez niego 

informacje i dokumenty związane z realizacją audytu. 

Realizując niniejsze zadania Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do 

naruszenia prawnego interesu Rzecznika Finansowego. 

 

Prosimy o podanie stawki za wykonanie usługi, jak również orientacyjnego czasu trwania 

audytu na formularzu dołączonym do zapytania. 

Oferty proszę składać do dnia 10 marca 2022 roku włącznie, na adres mailowy 

przetargi@rf.gov.pl. 

 

III. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Jacek Czarnocki pod adresem email: 

przetargi@rf.gov.pl.  

 

 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU: 

 

O udzielenie zamówienia  będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną 

wiedzę do wykonania zamówienia o tematyce z obszaru przedmiotu zamówienia, co najmniej 

3 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług audytu,  przeprowadzili co najmniej 

dwie usługi audytu w jednostkach budżetowych. 

Jako poświadczenie doświadczenia do oferty trzeba będzie dołączyć odpowiednie referencje. 
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