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Rajsko, dnia 30.07.2012 r.          

    

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: 
Rajsko ul. Edukacyjna 9 ogłasza nabór ofert na zaprojektowanie „Polityki 

bezpieczeństwa” wraz z „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym” oraz 
wykonaniem zgłoszenia zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 
 
Dokument winien być zgodny z: 

 Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833 

z póź. zm.), 

 Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198 z póź. zm.)  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 
Siedziba Zamawiającego: Rajsko, 32-600 Oświęcim, ul. Edukacyjna 9 

 

Stowarzyszenie jest wyposażone w następujący sprzęt biurowy: 

 Notebook Asus – 3 szt. 

 Zestaw komputerowy PC Power Inter – 3 szt. 

 Drukarka OKI MC860DN z funkcją faxu – 1 szt. 

 Drukarka HP LaserJet P2055DN – 1 szt. 

 

Komputery i drukarki pracują w sieci wewnętrznej z dostępem do sieci publicznej. 

Stowarzyszenie zajmuje trzy pomieszczenia biurowe.  

 

Zbiory danych osobowych: 

 Zbiory potencjalnych beneficjentów programu Oś IV PO RYBY w wersji elektronicznej i 

tradycyjnej  

 Ewidencja uczestników imprez promocyjnych, szkoleń. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 14 sierpnia 2012 r. : 

a) osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) pocztą e-mail: biuro@dsiw.pl 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:30 września 2012 r.  
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Warunki płatności:  przelew do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku.  

Wystawienie faktury/rachunku nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu 

zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru.   
 
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdolność realizacji zamówienia 
(doświadczenie) lub oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach do realizacji zamówienia. 

 
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy kierując się kryterium najniższej ceny spośród 
oferentów posiadających zdolność realizacji zamówienia. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:     

Magdalena Zając, tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752  


