
 
PROTOKÓŁ  

WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

NR 10/2019 DOTYCZĄCEGO 

 

projektu pn. „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas” nr POWR.03.05.00-00-Z079/17 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 

i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Zamawiający: 
Collegium Civitas 
Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa 
NIP: 525-20-83-784 
REGON: 012769984 
 
2. Przedmiot zamówienia:  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć w roku akademicki 2019/2020 dla studentów kierunku 

Stosunków międzynarodowych I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne, specjalność: Cyberbezpieczeństwo. 

Przedmiot zamówienia został podzielony w następujący sposób: 

Część 1  

 

Część 2 

Nazwa 
kierunku/stopień 

Tryb studiów Nazwa specjalności Nazwa przedmiotu 
Ilość 

godzin 
Ogólny zakres merytoryczny 

Stosunki 
międzynarodowe, 

I stopień 

stacjonarny 

Cyberbezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo 

systemów 

teleinformatycznych  

30h 

Przedmiot powinien obejmować treści 
dotyczące kompleksowego podejścia 
do zagadnień związanych z ochroną 
systemów teleinformatycznych w 
podziale na: 

1. bezpieczeństwo aplikacji,  
2. bezpieczeństwo kodu na 

podstawie metodyki OWASP,  
3. bezpieczeństwo sieci 

teleinformatycznych,  
4. bezpieczeństwo części 

serwerowej,  
5. bezpieczeństwo sieci 

bezprzewodowych, VPN 
6. bezpieczeństwo systemów 

operacyjnych,  
7. szacowanie ryzyk,  
8. planowanie strategii 

działania,  
9. wstęp do kryptografii. 

niestacjonarny 20h 

Nazwa 
kierunku/stopień 

Tryb studiów Nazwa specjalności 
Nazwa 

przedmiotu 
Ilość 

godzin 
Ogólny zakres merytoryczny 



 

Część 3  

 

Część 4  

Stosunki 
międzynarodowe, 

I stopień 

stacjonarny 

Cyberbezpieczeństwo 

Cyberprzestrzeń 

jako pole 

konfliktu  

30h 

Zajęcia obejmować powinny przybliżenie 
problematyki zagrożeń w 
cyberprzestrzeni, możliwych taktyk i 
strategii działania państwa w tym 
obszarze: 

 definiowanie walki 
informacyjnej, 

 definiowanie cyberprzestrzeni 
jako płaszczyzny konfliktu, 

 operacje psychologiczne w 
cyberprzestrzeni i propaganda w 
cyberprzestrzeni, 

 cyber-wojna i net-wojna, 

 konflikt sieciowy, konflikt 
"zdigitalizowany", 

 cyberprzestępczość: formy i 
metody działania przestępców, 

 ocena zagrożeń dla 
bezpieczeństwa państwa w 
cyberprzestrzeni, 

 cyberterroryzm M. Terlikowski, 

 narodowe i międzynarodowe 
strategie cyber-bezpieczeństwa, 

 case studies 

niestacjonarny 20h 

Nazwa 
kierunku/stopień 

Tryb studiów 
Nazwa specjalności Nazwa 

przedmiotu 
Ilość 

godzin 
Ogólny zakres merytoryczny 

Stosunki 
międzynarodowe, 

I stopień 

stacjonarny 

Cyberbezpieczeństwo 
Walka 

informacyjna 

30h 

Zajęcia powinny pozwolić na 
zapoznanie studentów z podstawami 
funkcjonowania różnorodnych 
podmiotów w środowisku 
informacyjnym w warunkach walki 
informacyjnej: 

1. walka informacyjna – 
definiowanie, 

2. metody i formy walki 
informacyjnej, 

3. zasoby informacyjne jako 
zasoby strategiczne, 

4. rola zasobów 
informacyjnych w procesie 
decyzyjnym, 

5. wywiad gospodarczy, 
6. manipulacja, dezinformacja, 

propaganda, 
7. psychomanipulacja i 

socjotechnika, 
8. edukacja i świadomość 

społeczna w walce 
informacyjnej, 

9. zagrożenia dla procesów 
demokratycznych. 

niestacjonarny 20h 



 

 

Część 5 

Nazwa 
kierunku/stopień 

Tryb studiów Nazwa specjalności 
Nazwa 

przedmiotu 
Ilość 

godzin 
Ogólny zakres merytoryczny 

Stosunki 
międzynarodowe, 

I stopień 

stacjonarny 

Cyberbezpieczeństwo 

Projektowanie 

procedur 

bezpieczeństwa 

30h 

Przedmiot powinien obejmować treści 
dotyczące praktycznych aspektów 
tworzenia rozwiązań regulacyjnych w 
obszarze bezpieczeństwa informacyjnego i 
cyberbezpieczeństwa: 

1. procedura – definicja, praktyczne 
zastosowania, 

2. projektowanie algorytmów 
postępowania, 

3. testowanie i wdrażanie procedur, 
4. dobre praktyki w obszarze 

procedur bezpieczeństwa 
informacyjnego i 
cyberbezpieczeństwa, 

5. analiza zagrożeń oraz słabych 
punktów systemu, 

6. zasady formułujące prawidłowy 
dostęp i zarządzanie 
informacjami w sieci, 

7. metody postępowania podczas 
naruszenia bezpieczeństwa, 

8. instruktaż pracowników 
mechanizmy autoryzacji i 
uwierzytelnienia. 

niestacjonarny 20h 

Nazwa 
kierunku/stopień 

Tryb studiów Nazwa specjalności Nazwa przedmiotu 
Ilość 

godzin 
Ogólny zakres merytoryczny 

Stosunki 
międzynarodowe, 

I stopień 
stacjonarny Cyberbezpieczeństwo 

Audyt systemów 
teleinformatycznych 

30h 

Przedmiot powinien pozwolić na 
zapoznanie studentów z rozwiązaniami w 
zakresie audytu rozwiązań 
teleinformatycznych: 

1. audyt rozwiązań 
teleinformatycznych w oparciu o 
normy z rodziny ISO 27001 w 
obszarach: 
a. polityka bezpieczeństwa; 

b. organizacja bezpieczeństwa 
informacji; 

c. zarządzanie aktywami; 

d. bezpieczeństwo zasobów 
ludzkich; 

e. bezpieczeństwo fizyczne i 
środowiskowe; 

f. zarządzanie systemami i 
sieciami; 



 

 

3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 13.02.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego:  

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/zapytania-projekty-rozwojowe 

oraz na portalu:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Oferta zamieszczona była do dnia 20.02.2019r. 

4. Kryterium oceny ofert. 

Oferty oceniane będą pod względem ceny brutto za organizację i przeprowadzenie całego semestru zajęć w ramach 

danej części zamówienia.  

Kryterium:  

cena oferty – 50% 

doświadczenie – 50% 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oferty 

 

Ocena kryterium – ocena oferty: 

K = (Cmin/C)*100 

Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert (z danej części zamówienia)  

C – cena podana w ofercie 

 

Ocena kryterium – doświadczenie: 

 

Punty przyznaje się według zasady: 

Ocenie będą podlegać lata posiadanego doświadczenia  określonego w pkt II załącznika nr 1, zgodnie z poniższym:  

Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w prowadzeniu zajęć szacuje się w następujący sposób: 

 

 5 lat tj.  jeden rok powyżej doświadczenia wymaganego – 10 pkt 

niestacjonarny 20h 

g. kontrola dostępu; 

h. zarządzanie ciągłością 
działania; 

i. pozyskiwanie, rozwój i 
utrzymanie systemów 
informatycznych; 

j. zarządzanie incydentami 
związanymi z 
bezpieczeństwem 
informacji; 

k. zgodność z wymaganiami 
prawnymi i własnymi 
standardami. 

2. proces zbierania i 
ewidencjonowania dowodów w 
celu stwierdzenia zgodności z 
określonymi normami 

3. sporządzanie i zawartość raportu 
z audytu. 

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/zapytania-projekty-rozwojowe
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 od 6 do 7 lat tj. 3-4 lata powyżej doświadczenia wymaganego – 25 pkt 

 powyżej 8 lat tj. więcej niż 5 lata powyżej doświadczenia wymaganego – 50 pkt 

 

5. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena. 
Część 1. -  dotyczy zajęć realizowanych w ramach przedmiotu Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych 

Lp. 
Nazwa i 

adres 
oferenta 

Data 
wpłynięcia 

oferty 
Nazwa przedmiotu 

Spełnienie 
warunków 
udziału w 

postępowaniu 

Cena 
oferty 

za 
godzinę 
brutto 

Łączna 
cena 

Liczba 
punktów 

Komentarz 

1. 
Krzysztof 
Kaliński 
 

27.06.2019 
Bezpieczeństwo 
systemów 
teleinformatycznych 

TAK 150 7500 100 

Oferta była 
jedyną ofertą, 

która 
wpłynęła w 

odpowiedzi na 
zapytanie, 
spełniała 
wymogi 

zapytania i 
mieściła się w 

budżecie 
projektu. 

 

Część 2. - dotyczy zajęć realizowanych w ramach przedmiotu Cyberprzestrzeń jako pole konfliktu 

Lp. 
Nazwa i 

adres 
oferenta 

Data 
wpłynięcia 

oferty 
Nazwa przedmiotu 

Spełnienie 
warunków 
udziału w 

postępowaniu 

Cena 
oferty za 
godzinę 
brutto 

Łączna 
cena 

Liczba 
punktów 

Komentarz 

1. 
Paulina 
Piasecka 
 

26.07.2019 
Cyberprzestrzeń 
jako pole konfliktu 

TAK 150 7500 100 

Oferta była 
jedyną 

ofertą, która 
wpłynęła w 
odpowiedzi 

na zapytanie, 
spełniała 
wymogi 

zapytania i 
mieściła się w 

budżecie 
projektu. 

Część 3 – dotyczy zajęć realizowanych w ramach przedmiotu Walka informacyjna 

Lp. 
Nazwa i 

adres 
oferenta 

Data 
wpłynięcia 

oferty 
Nazwa przedmiotu 

Spełnienie 
warunków 
udziału w 

postępowaniu 

Cena 
oferty za 
godzinę 
brutto 

Łączna 
cena 

Liczba 
punktów 

Komentarz 

1. 
Krzysztof 
Liedel 
 

26.07.2019 Walka informacyjna TAK 150 7500 100 

Oferta była 
jedyną 
ofertą, 
która 

wpłynęła w 
odpowiedzi 

na 
zapytanie, 
spełniała 
wymogi 



 
zapytania i 
mieściła się 
w budżecie 

projektu 
Część 4 – dotyczy zajęć realizowanych w ramach przedmiotu Projektowanie procedur bezpieczeństwa 

Lp. 
Nazwa i 

adres 
oferenta 

Data 
wpłynięcia 

oferty 
Nazwa przedmiotu 

Spełnienie 
warunków 
udziału w 

postępowaniu 

Cena 
oferty za 
godzinę 
brutto 

Łączna 
cena 

Liczba 
punktów 

Komentarz 

1. 
Paulina 
Piasecka 
 

26.07.2019 

Projektowanie 
procedur 
bezpieczeństwa 

TAK 150 7500 100 

Oferta była 
jedyną 
ofertą, 
która 

wpłynęła w 
odpowiedzi 

na 
zapytanie, 
spełniała 
wymogi 

zapytania i 
mieściła się 
w budżecie 
projektu. 

Część 5 – dotyczy zajęć realizowanych w ramach przedmiotu Audyt systemów teleinformatycznych 

Lp. 
Nazwa i 

adres 
oferenta 

Data 
wpłynięcia 

oferty 
Nazwa przedmiotu 

Spełnienie 
warunków 
udziału w 

postępowaniu 

Cena 
oferty za 
godzinę 
brutto 

Łączna 
cena 

Liczba 
punktów 

Komentarz 

1. 
Krzysztof 
Kaliński 
 

27.06.2019 
Audyt systemów 
teleinformatycznych 

TAK 150 7500 100 

Oferta była 
jedyną 
ofertą, 
która 

wpłynęła w 
odpowiedzi 

na 
zapytanie, 
spełniała 
wymogi 

zapytania i 
mieściła się 
w budżecie 
projektu. 

 

6. Oświadczenia 

Na etapie realizacji postępowania Wykonawcy złożyli stosowane oświadczenia, w tym o braku  

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

 

1. Wyniki postępowania 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejsza ofertę: 

1) w ramach części 1  

2) w ramach części 2  



 
3) w ramach części 3 - Krzysztof Liedel  

4) W ramach części 4 - Paulina Piasecka  

5) W ramach części 5 - Krzysztof Kaliński  

8. Data sporządzenia protokołu: 01.07.2019r. 

9. Osoba prowadząca postępowanie i sporządzająca protokół: Anna Olszewska 

10. Osoby zatwierdzające wynik postępowania: dr dr Roland Zarzycki 

11. Załączniki do protokołu. 

1. Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej. 

2. Złożone oferty. 

3. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami. 

 

Podpis osoby prowadzącej     Podpis osoby zatwierdzającej 

 

 

 

Podpis Zamawiającego 

 



 
 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako  

brak  bezstronności  i  obiektywności  przy  wyłanianiu  przez Zamawiającego wykonawcy do 

realizacji usług w ramach projektu pn.: „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium 

Civitas”, nr umowy: POWR.03.05. 00-00-Z079/17. 

2. Oświadczam, iż nie istnieją żadne powiązania z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 

osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, 

w tym biorące udział w procesie oceny ofert. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 

lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Beneficjenta  lub  osobami 

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

Podpis osoby prowadzącej     Podpis osoby zatwierdzającej 

 

 

 

Podpis Zamawiającego 


