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Czernica 11.12.2020 r. 

Zapytanie ofertowe 

1. Nazwa i adres zamawiającego  

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy 

ul. Wojska Polskiego 9 

55-003 Czernica 

2. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy:  

Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usług w zakresie usług informatycznych dla 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy i jej filii. 

Charakter pracy: 

• praca mobilna w lokalach bibliotecznych (tj. w głównej siedzibie Biblioteki oraz 

jej filiach)  na terenie Gminy Czernica 

• pełnienie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego wraz z jego 

utrzymaniem i dokonywaniem niezbędnych napraw w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Czernicy. 

W zakresie systemu informatycznego: 

• implementacja i zarządzanie wdrożonymi bądź wdrażanymi mechanizmami 

bezpieczeństwa, 

• administrowanie i konserwacja systemu informatycznego ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru przetwarzania danych osobowych, 

• nadzór nad tworzeniem kopii zapasowych przetwarzanych danych oraz 

zabezpieczenie elektronicznych nośników informacji zawierających dane 

osobowe raz na 3 miesiące – potwierdzone pisemnie,  

• monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemie informatycznym, w 

szczególności bieżącego stanu aktualizacji stacji roboczych i serwerów, 

sygnatur programów antywirusowych – potwierdzone pisemnie oraz 

przekazywanie informacji o zagrożeniach osobie IOD-a, a w przypadku jego 

nieobecności bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych,  

• kontrolowanie przestrzegania zasad bezpiecznego przetwarzania danych w 

systemie informatycznym przez pracowników GBP w Czernicy,  

• aktywny udział w procesie reagowania na incydenty w zakresie 

bezpieczeństwa oraz usuwania ich skutków,  

• comiesięczne  przeglądy i weryfikacja tworzonych haseł uwierzytelniających 

podczas logowania do systemu informatycznego dla poszczególnych 

użytkowników – potwierdzone pisemnie,  

• w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej  z ochroną danych – 

prowadzenie i aktualizacja dokumentacji opisującej zarządzenie i 

administrację systemem informatycznym, 

• doradztwo przy zakupie sprzętu komputerowego.  



 

W sferze pracowniczej: 

• zapewnienie podstawowego szkolenia i pomoc w zakresie bezpiecznego 

korzystania z systemu informatycznego funkcjonującego w GBP w Czernicy 

dla nowych pracowników.  

Wymagania obowiązkowe: 

• prawo jazdy kategorii B 

• własny samochód 

• posiadanie niezbędnego sprzętu oraz kwalifikacji i umiejętności 

• wykształcenie z zakresu IT lub udokumentowana doświadczenie w pracy w 

instytucjach publicznych w zakresie obsługi IT (minimum 2 instytucje, czas 

trwania współpracy minimum 1 rok) 

Wykaz obiektów lokali bibliotecznych, objętych przedmiotem zamówienia: 

• Czernica, ul. Wojska Polskiego 9 

• Kamieniec Wr. ul. Kolejowa 8 

• Chrząstawa Wlk. ul. Wrocławska 19 

• Nadolice Wlk. ul. Wrocławska 56a 

• Ratowice, ul. Wrocławska 52a 

• Jeszkowice, ul. Jelczańska 5 

• Dobrzykowice, ul. Szkolna 1 

3. Inne istotne postanowienia 

Czas realizacji umowy: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. 

Czas wykonywania prac: w godzinach wynikających z potrzeb Zamawiającego, w 

wymiarze do. 20 godzin w miesiącu. 

Z wyjątkiem sprzętu komputerowego oraz telefonicznego Wykonawcy, koszty zakupu 

materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Gminna 

Biblioteka Publiczna w Czernicy. 

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania umowy. 

Termin realizacji poszczególnych prac w zależności od ich pilności wyznaczy 

Zamawiający.  

4. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy:  

Wykonawca określi cenę brutto za godzinę wykonywanej pracy  za realizację 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym. 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg kryterium – waga kryterium 

100%  - najniższa cena 

5. Forma i termin składania ofert  



 

Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@biblioteka-

czernica.pl lub osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy przy ul. 

Wojska Polskiego 9 w terminie do 18.12.2020r. włącznie.  

Kontakt z Zamawiającym 

Agata Piekło – nr tel.502-040-821 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 
/-/ Małgorzata Ligarska 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy dane kontaktowe:  55-003 Czernica ul. Wojska 

Polskiego 9, telefon do sekretariatu: 502-040-821, telefon do wypożyczalni: 502-041-300, e-

mail: sekretariat@biblioteka-czernica.pl, www.biblioteka-czernica.pl 
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