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                                            Zapytanie ofertowe 

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych, niniejszym 
zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie usługi audytu w poniżej 
przedstawionym zakresie. 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
przeprowadzenie audytu i identyfikacji systemów informatycznych obsługujących 
bazy danych w obszarze oświaty, które mogłyby zostać zintegrowane w ramach 

projektu „Integracja baz danych systemu oświaty” 

I. Przedmiot zamówienia  

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu i zidentyfikowanie systemów 

informatycznych obsługujących bazy danych w obszarze oświaty, które to bazy danych 

mogłyby zostać zintegrowane w ramach przygotowywanego projektu pn. „Integracja baz 

danych systemu oświaty”. 

 
II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do 

sporządzenia raportu, w którym przedstawi ocenę (w formie opisu), odnoszącą się do 

następujących kwestii: 

1) Czy w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji przygotowanej  

w ramach projektu pn. „Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu 

egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap” zostały uwzględnione wszystkie 

systemy informatyczne obsługujące bazy danych z zakresu oświaty, funkcjonujące w ramach 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i jego jednostek podległych (obecnie zidentyfikowano  

69 takich baz danych); 

2) Czy można wskazać dodatkowe systemy informatyczne obsługujące bazy danych z zakresu 

oświaty, funkcjonujące w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej i jego jednostek 

podległych, które mogłyby zostać zintegrowane w ramach przygotowywanego projektu pn.  

„Integracja baz danych systemu oświaty”; 

3) Czy można wskazać dodatkowe systemy informatyczne obsługujące bazy danych z zakresu 

oświaty, niefunkcjonujące w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej lub jego jednostek 

podległych, które mogłyby zostać zintegrowane w ramach przygotowywanego projektu pn. „ 

Integracja baz danych systemu oświaty”. 

 
2. Audytorzy uczestniczący w realizacji audytu powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania czynności audytowych. 
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III. Sposób realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i przed rozpoczęciem 

wykonania badania audytowego obowiązany jest opracować i przedstawić 

Zamawiającemu program audytu zawierający szczegółową metodologię prowadzenia 

audytu) oraz wskazać skład zespołów, które przeprowadzą czynności audytowe.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści 

programu audytu w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu poprawiony program audytu w terminie 2 dni roboczych od 

otrzymania zastrzeżeń i uwag. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje 

program audytu. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania audytu na podstawie zaakceptowanego 

przez Zamawiającego programu audytu. 

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dokumenty 

przygotowane w ramach projektu pn. „Modernizacja systemów informatycznych do 

obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap”, osobom 

wykazanym w złożonej ofercie, po uprzednim złożeniu przez te osoby oświadczeń 

o zachowaniu w tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań 

wynikających z umowy. 

7. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 

Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących 

tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną będącą przedmiotem umowy 

może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową. 

8. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 

Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę 

również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i 

podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony 

informacji niejawnych. 

IV. Zakres merytoryczny i forma raportu z audytu:  

1.  Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonego audytu na podstawie 

przeprowadzonych działań.  

2. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności następujące dane: 

1) Informację o zidentyfikowanych systemach informatycznych obsługujących bazy 

danych z zakresu oświaty, a nieuwzględnionych w dokumentacji opracowanej 
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w ramach projektu pn „Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu 

egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap”; 

2) Podstawowe informacje o jednostce, w której funkcjonuje zidentyfikowany system 

informatyczny; 

3) Nazwę, adres siedziby, NIP i REGON podmiotu przeprowadzającego audyt 

zewnętrzny; 

4) Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie; 

5) Podpisy audytorów zewnętrznych przeprowadzających badanie; 

6) Miejsce i datę sporządzenia i podpisania raportu z audytu zewnętrznego projektu; 

3.  Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonego audytu do siedziby Zamawiającego na 

swój koszt i odpowiedzialność w terminie 5 dni roboczych od zakończenia audytu.  

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści 

raportu i opinii w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

5.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione wersje raportu w terminie 2 dni 

roboczych od otrzymania zastrzeżeń i uwag.  

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zgadza się z przedstawioną wersją raportu zastrzega 

sobie ponownie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści raportu i opinii 

w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

7.  Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 4, bądź przekazanie 

poprawionej wersji raportu, oznacza wykonanie przedmiotu umowy. 

8.  Zaakceptowany raport końcowy powstały w wyniku audytu powinien być przedstawiony 

w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w formie pisemnej, w języku polskim,  

z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony 

Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli 

będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową. 

 
 
Zamówienie może być wykonywane zarówno w miejscu siedziby Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, jak i w siedzibie oferenta. 
 
Zastrzegamy prawo do kontaktu wyłącznie z wybranym oferentem.  
 
Jednocześnie zastrzegamy, że otrzymanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oferty nie 
jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do 
roszczenia sobie prawa ze strony oferenta do zawarcia ewentualnej umowy. 
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Oferta 
 

Formularz zgłoszenia oferty, załączony do niniejszego Zapytania ofertowego, należy 
wypełnić i odręcznie podpisać. Zeskanowany formularz prosimy przesyłać w formie 
elektronicznej na adres: Iwona.Baranska@men.gov.pl do dnia 8 kwietnia 2016 r.   
 
   

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

1. Proponowana cena oferty - stanowi łącznie 60% wagi oceny. 
 Liczona jest według wzoru: 

 
C =   x 60  

 
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie 
Cn – najniższa cena spośród badanych ofert 
Cb – cena oferty badanej 

 
2. Proponowany termin realizacji oferty- stanowi łącznie 40% wagi oceny. 
 
Liczony jest według wzoru: 

 
T = Tn /Tb  x 40  
 
T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie wg kryterium terminu 
Tn – najkrótszy zaproponowany termin realizacji spośród badanych ofert 
Tb – zaproponowany termin realizacji oferty badanej 
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu kryteriów uzyska 
najwyższą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + T 
gdzie: 
P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie, 
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”, 
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin realizacji” 
 
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający 
wybierze ofertę z niższą ceną. 
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