STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11,
www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl,
PN-EN ISO 9001:2009

Słubice, dnia 18.11.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na utworzenie strony www projektu oraz administracja, hosting i aktualizacja strony
www w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie
słubickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka,
Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa;
społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Tytuł projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim”
III. Program, Priorytet, Działanie
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.
IV. Nazwa przedmiotu zamówienia
Utworzenie strony www projektu oraz administracja, hosting i aktualizacja strony www
w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa; społeczeństwo
informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp

1
2

Opis usługi

Ilość/zestaw

Utworzenie strony www projektu
1
Administracja, hosting i aktualizacja strony www
1
Ad. 1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest utworzenie i wdrożenie rozbudowanej
strony internetowej projektu w terminie do 1 grudnia 2014 r.
Strona internetowa będzie zawierała oraz będzie na bieżąco aktualizowana, m.in.
w zakresie:
a) Realizowanych działań projektowych.
b) Materiałów informacyjno - edukacyjnych umieszczanych na stronie
internetowej.
c) Wszelkich publikacji wytworzonych w trakcie realizacji projektu.
d) Galerii zdjęć i materiałów multimedialnych.
Wymagana funkcjonalność i wytyczne dot. utworzenia strony www projektu
Strona ma zostać zaprojektowana od podstaw według wytycznych zamawiającego
w sposób profesjonalny i atrakcyjny dla użytkowników – zarówno jeżeli chodzi
o formę, jak też treści merytoryczne, za które bezpośrednio odpowiedzialny będzie
zespół pracujący przy w/w. projekcie. Strona internetowa powinna posiadać
następujące cechy i funkcje:

- Własna nawigacja strony: wszelkie zmiany, które dokonywane są w strukturze
nawigacyjnej, np. poprzez dodawanie, kasowanie lub przenoszenie zakładki powinny
być automatycznie aktualizowane przez system, bez konieczności przeprowadzania
prac programistycznych ani żadnych innych dodatkowych czynności;
- Dowolna ilość zakładek (podstron)
w zależności od aktualnych potrzeb będzie istniała możliwość utworzenia dowolnej
ilość zakładek (stron, podstron). Brak będzie ograniczeń co do ilości utworzonych
stron, a zarządzanie tymi elementami powinno być proste i nie będzie wymagać
żadnych skomplikowanych działań w panelu;
- Funkcja drukowania
treść strony powinna być przystosowana do wydruku – z zachowaniem właściwego
formatowania oraz informacją o odnośnikach;
- Różne formy publikacji treści (tekst i grafika) – możliwość wygodnego sposobu
zarządzania treścią i wyglądem;
- Proste galerie zdjęć
Możliwość tworzenia prostych galerii zdjęć w dowolnym miejscu serwisu. Redaktor
strony będzie miał możliwość określenia wielkość zdjęć pomniejszonych oraz
dodawania opisu. W standardzie powinno być zawarte rozmieszczenie oraz
możliwość tworzenia ciekawych efektów graficznych;
- Publikacja treści do pobrania
Możliwość tworzenia nowego elementu treści w prosty sposób i bez żmudnego
wpisywania źródła swoich materiałów do pobrania;
- zarządzanie dokumentami umieszczonymi na stronie www
dokumenty, pliki, czy zdjęcia raz umieszczone są do dyspozycji redaktorów
niezależnie od rodzaju publikowanej treści. Wewnętrzny panel administracyjny strony
powinien ułatwiać zarządzanie oraz katalogowanie danych;
Ad. 2 Przedmiotem zapytania ofertowego jest administracja, hosting i aktualizacja
strony www, tj. obsługa techniczna i administracyjna utworzonej w/w strony
internetowej projektu przez okres 11 miesięcy (do 31 października 2015 r.). Strona ma
zostać przygotowana w sposób profesjonalny i atrakcyjny dla użytkowników –
zarówno jeżeli chodzi o formę, jak też treści merytoryczne, za które bezpośrednio
odpowiedzialny będzie zespół pracujący przy w/w. projekcie.
Administracja, aktualizacja i hosting strony www. projektu przez okres 11
miesięcy (tj. najpóźniej od 1 grudnia 2014 r. do 31.10.2015 r.)
Wszystkie materiały promocyjne muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym
w przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji
zaangażowanych we wdrażanie programu.
VI. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia:
1. Utworzenie, wdrożenie, instalacja strony www projektu - do 1 grudnia 2014 r.
2. Administracja, aktualizacja i hosting ww. strony www. projektu przez okres 11 miesięcy
(tj. najpóźniej od 1 grudnia 2014 r. do 31.10.2015 r.). Zamawiający potwierdzi wykonanie
zamówienia poprzez podpisanie protokołu odbioru
przygotowanego przez
Zamawiającego.

VII. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z
tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty instalacji, wdrożenia i przeszkolenia
osób).
IX. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.
X. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (łączna wartość brutto wyrażona w PLN).
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
(tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu
umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
XI. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 20.11.2014 r., do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1)
w wyznaczonym terminie - mailem lub faxem (mail: p.kowalczyk@powiatslubicki.pl,
fax: 95 759 20 11), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi
Interesanta).
XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
XIII. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Starosta Słubicki
Andrzej Bycka
Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. Nr 2 - Wzór umowy

Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na utworzenie strony www projektu oraz administrację, hosting i aktualizację strony
www w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie
słubickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna
Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, oś
priorytetowa; społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki,
składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Wartość netto
(cena jedn. x ilość)

Stawka
VAT

Wartość brutto

1

………………zł

…… %

……………………zł

11

………………zł

…… %

……………………zł

Nazwa zamówienia

Cena jedn. netto

Ilość

Utworzenie i wdrożenie
strony www projektu

………………zł

Administracja, hosting i
aktualizacja strony www

………………zł

……………………zł

Razem
2. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
na
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

warunkach

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)

Załącznik nr 2
Umowa nr…… (Projekt umowy)
zawarta w dniu …………… 2014 roku w Słubicach pomiędzy Powiatem Słubickim –
Starostwem Powiatowym z siedzibą: ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-60085, reprezentowanym przez:
1) ……………………………………..,
2) …………………………………….,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …………………, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawca”.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia polegający
na utworzeniu i wdrożeniu strony internetowej oraz administracji, hostingu i
aktualizacji strony www w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa; społeczeństwo informacyjne - zwiększenie
innowacyjności gospodarki, zgodnie z ofertą złożoną w dniu …………………..
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości
przedmiotu zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, przeprowadzonym na podstawie § 15 Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słubicach, będącego
załącznikiem do zarządzenia Nr 42/14 Starosty Słubickiego z dnia 2 lipca 2014 r.
2. Szczegółowy opis w zakresie funkcjonalności strony internetowej i innych wymagań
zamawiającego zawarty został w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej będącym
integralna częścią niniejszej umowy.
3. Strona internetowa musi odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w przewodniku
w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych
we wdrażanie programu.
4. W ramach aktualizacji strony www:
1) Wykonawca zobowiązuje się do publikacji powierzonych przez zamawiającego
materiałów najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania materiałów.
2) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego
w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy o każdym problemie związanym
z opóźnieniem lub niemożnością publikacji.
3) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek związanych
z wykonaniem niniejszej umowy w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia.
5. Materiały do publikacji na stronę internetową będącą przedmiotem zamówienia,
Zamawiający będzie dostarczał pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście.
6. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w powiecie słubickim” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa; społeczeństwo informacyjne - zwiększenie
innowacyjności gospodarki.

§2
1. Wykonawca utworzy i wdroży stronę www projektu w terminie do 1 grudnia 2014 r.
2. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
prowadzenia
działań
polegających
na administrowaniu, hostingu i aktualizacji strony www przez okres 11 miesięcy,
tj. najpóźniej od dnia 1 grudnia 2014 r. do 31 października 2015 r.
3. Zamawiający potwierdzi wykonanie czynności, o której mowa w ust 1, protokołem
odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury.

1.

2.

3.

4.
5.

§3
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w ust. 1 na następujących
zasadach:
1) Za utworzenie i wdrożenie strony www projektu - ……………………. netto,
do którego dolicza się podatek VAT w wysokości …%, co stanowi łącznie kwotę
brutto ……………………….. zł.
2) Za administrację, hosting i aktualizację strony www miesięcznie ……………………. netto, do którego dolicza się podatek VAT w wysokości …%,
co stanowi łącznie kwotę brutto ……………………….. zł.
Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktur
wystawionych
przez
Wykonawcę,
przelewem
na
konto
wskazane
przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania
bankowi przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za utworzenie i wdrożenie
strony www jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3, podpisany przez
Zamawiającego stwierdzający należyte i zgodne z umową wykonanie tej części
przedmiotu umowy określonego w § 1.
Wykonawca za administrację, hosting i aktualizację strony www w danym miesiącu
będzie wystawiał faktury w miesiącu następnym, za miesiąc poprzedni.
Strony oświadczają , że są płatnikami podatku VAT i posiadają NIP:
Zamawiający: 598-14-60-085, Dostawca: …………………. oraz oświadczają, że są
uprawnione do otrzymywania faktur VAT.

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należyta starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami
umowy.
§5
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 10% całkowitej wartości netto wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1,
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki zamówienia
w wysokości 0,5% wartości netto tej części wynagrodzenia określonego w § 3 ust.
1,
3) zwłoki w usunięciu wad danej części zamówienia w wysokości 0,5% wartości netto
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od
następnego
dnia
po
upływie
terminu
określonego
przez
Strony
w celu usunięcia wad.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z
należnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty stwierdzenia tych
faktów.
5. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
do
dochodzenia
odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, które wynikają z realizacji niniejszej umowy
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

