
 

 

Sieroszewice, 26.09.2022 r. 

Znak sprawy: ZP.TP.15.2022 
 

Informacja  nr 1 dla wykonaców 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. 

„Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz 

przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa- etap I Diagnoza 

Cyberbezpieczeństwa" 

1. Ilość lokalizacji samego Urzędu (adresy, info. co znajduje się pod danym adresem – jeśli 

jest kilka budynków niedaleko siebie to traktujemy to jako jedną lokalizację – nie chodzi 

także o lokalizacje jednostek podległych, których diagnoza NIE DOTYCZY, chodzi o 

fizyczne lokalizacje Urzędu jak np. filie zamiejscowe itp., które trzeba ewentualnie fizycznie 

z audytem odwiedzić) 

Odp. 1 lokalizacja  

          Adres: ul. Ostrowska 65 

          63-405 Sieroszewice  

          Pod podanym adresem znajduje się budynek Urzędu Gminy 

2. Ilość pracowników/użytkowników 

Odp. 33 osoby 

3. Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, 

urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia VoIP 

etc.). W tym rozgraniczyć: 

a. Ilość komputerów (również przenośnych) 

Odp. 34 

b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) 

Odp. 2 serwery fizyczne, brak wirtualizacji 

c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci 

Odp. 20 drukarek, 4 routery 

4. Ilość adresów zewnętrznych 

Odp. 2 adresy zewnętrzne 

5. Ilość podsieci (jaki zakres maski każdej podsieci?) 

Odp. brak podsieci 

6. Ilość serwerowni i ich lokalizacja? 

Odp. 1 serwerownia w budynku urzędu 

7. Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory? 

Odp. brak 

8. Jaki budżet (brutto) wpisali Państwo we wniosku grantowym na realizację samej Diagnozy 

cyberbezpieczeństwa z całej puli przydzielonych środków? 

Odp. 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

9. Z jaką datą grantodawca podpisał Państwa Umowę grantową? 

Odp. 06-05-2022 r. 



 

 

 

10. Czy termin realizacji jest negocjowalny przed podpisaniem umowy jeżeli realizacja 

diagnozy w pełni zmieści się w 6 miesiącach od daty podpisania umowy grantowej? 

Odp. Nie 

11. Czy wymagają Państwo pełnych testów na wszystkich urządzeniach, adresach i podsieciach 

z pytań 3-5? I raportu osobnego raportu z testów? 

Odp. Nie 
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