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Zaproszenie do złożenia oferty 
 
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, 
ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na audyt wykonany na potrzeby 
i na podstawie „ZARZĄDZENIE NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”. 
  
Celem   audytu   jest   wykazanie   przez  świadczeniodawcę   podniesienia   poziomu  
bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności, zgodnie z przedmiotowym 
zarządzeniem oraz w odniesieniu do stanu   na  dzień   przeprowadzenia   badania   poziomu  
dojrzałości cyberbezpieczeństwa u świadczeniodawcy w formie  „Ankiety weryfikacji 
dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa”.  Przeprowadzony  audyt powinien wykazać 
podniesienie  poziomu bezpieczeństwa  teleinformatycznego w odniesieniu  do  poziomu  
wynikającego  z ankiety  lub  jego  brak.  Raport  musi  zawierać  jasne  stanowisko audytora 
w zakresie wykazania, czy spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w placówce. 

Ramowy harmonogram wykonania usługi: 

1. Audyt początkowy – audyt mający na celu zapoznanie się ze stanem początkowym dot. 
poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce uwzględniając oceną 
ankietową placówki wynikającą z zarządzenia. Głównym aspektem analizy powinny 
być elementy możliwe do finansowania opisane w rozdziale 2 zarządzenia. 

2. Opracowanie ramowej analizy stanu aktualnego  dot. poziomu bezpieczeństwa 
teleinformatycznego z uwzględnieniem wyników audytu w pkt.1 wraz ze wskazaniem 
elementów do usprawnienia. 

3. Audyt końcowy – wykonywany po realizacji wszystkich zakupów w projekcie. Audyt 
poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce uwzględniający elementy 
wdrożone w ramach realizacji aspektów wskazanych przez Zamawiającego podczas 
realizacji umowy z NFZ w ramach rzeczonego zarządzenia. 

4. Opracowanie wyników stanu pierwotnego i stanu po realizacji projektu wraz 
z uwzględnieniem rekomendacji dot. zasadności i kompletności realizacji projektu. 

 



 
 
 

Dodatkowe wymagania: 

1. Wymagania dla członków zespołu audytowego zostały zapisane z załączniku nr 2 
do umowy będącym częścią dokumentacji rzeczonego zarządzenia. 

2. Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów informatycznych dla placówek 
ochrony zdrowia. 

3. Część usługi „Audyt początkowy” powinna być wykonana nie później niż 2 tyg. 
Od momentu podpisania umowy 

4. Cześć usługi „Opracowanie wyników stanu pierwotnego i stanu po realizacji projektu” 
powinna być wykonana w ciągu 2 tyg. od momentu przedstawienia przez 
Zamawiającego informacji o realizacji wszystkich wydatków związanych 
z ZARZĄDZENIEM NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU 
ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. 

 
I. Wymagany termin wykonania zamówienia do 28 grudnia 2022 r. 

 
II. Termin złożenia informacji cenowej: 

do 29.08.2022 r. do godz.14:00 w siedzibie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17 – kancelaria Szpitala pom. 6124 
lub drogą mailową: md@udsk.pl 
 

Osoba kontaktowa:  Michał Dojlido  tel. 501515712 
 

III. Informacja powinna zawierać: 
1. Nazwę oraz adres kontaktowy 
2. Informację, czego dotyczy 
3. Kwotę netto, kwotę brutto oraz stawkę podatku VAT w % 

 
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak 
również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania. 
 


