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Zapytanie ofertowe na wykonanie pracy pt.:
Usługa zaprojektowania i wykonania strony internetowej w ramach realizacji projektu
„Droga do czystego środowiska program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia
-

świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad
i norm”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.
Zamawiający
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
OO-922 Warszawa

I.

Opis przedmiotu zamówienia

II.

Kod CPV: 72000000-5, 72413000-8
Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i wykonania strony internetowej
w ramach realizacji projektu „Droga do czyytego środowiska
program edukacyjno-

promocyjny na rzecz lł”zmocnienia świadomości spolecznej korzystania ze środo itiska
z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm”, współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20,
zgodnie z poniższym opisem:
Usługa zaprojektowania i wykonania strony internetowej dedykowanej projektowi, która
będzie zawierała następujące zakładki:
Informacje o projekcie
cele projektu, planowane efekty. wartość projektu. wkład
Funduszy Europejskich;
Informacje o prowadzonych warsztatach tematy warsztatów, terminy;
Informator dla organów biorących udział w warsztatach. w którym zostaną zawarte
dane w formie 50 pytań z odpowiedziami, które będą stanowić kompendium wiedzy
ułatwiające prowadzenie przez te instytucje spraw z zakresu walki z szara strefą.
Zrealizowane reportaże interwencyjne:
Linki do stron związanych z ochroną środowiska;
Zakladkallink do strony propagującej krajowe formy ochrony przyrody;
Numer telefonu interwencyjnego.
Założenia graficzne strony będą zgodne z „.Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji”.
Strona projektu będzie dostępna m.in. przez portal GłOŚ poprzez kliknięcie w barier.
—
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II.

Wymagania techniczne:
Strona powinna zostać wykonana przy wykorzystaniu PHP lub PYTHON/DJANGO,
powinna być responsywna oraz zgodna z WCAG2.0,
—

—
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powinna zawierać dedykowany system zarządzania treścią, w dwóch wersjach
językowych (PL i EN)
baza danych MySQL (MańaDB) lub ORACLE lig
serwer WWW APACHE
system operacyjny REDHAT Linux ]ub Ubuntu
Licznik wejść na stronę, licznik obejrzanych filmów oraz pobrań załączonych firnów
i plików.
—

Przewidywana wartość projektu; 18 650,00 PLN brutto.
III.

Termin wykonania zamówienia: 1A..o2. 2018 r.

IV.

Wymagania wobec wykonawcy:
1. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, poświadczone dołączonym
do oferty oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapylania
ofertowego.

V.

Zasady oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
kryteriami:
—

—

cena brutto

maksymalnie: 60 pkt,
termin realizacji maksymalnie: 40 pkt.
—

—

2. Oferta najkorzystniejsza cenowo (z najniższą ceną) otrzyma 60 pkt, każda
następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną
według wzoru:
Cena najtańszej oferty
Liczba pkt za cene badanej oferty =
x 60 pkt
Cena oferty badanej
3. Następnie dodane zostaną punkty uzyskane za termin realizacji:
za każdy wcześniejszy dzień roboczy przed terminem realizacji zamówienia, tj.
dniem 2.L.02. 20ł8 r. wykonawca otrzyma —4 pkt, łącznie nie więcej niż 40
pkt.
4. Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów: „cena
brutto” oraz „termin realizacji” (maksymalnie 100 pkt.). Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta. która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustałone kryteria.
.

—

VI.

Informacje dodatkowe
a) Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi
maksymalnie 18 650,00 PLN brutto.
b) Zamawiający przewiduje możłiwość doprecyzowania zakresu przedmiotu
zamówienia na etapie podpisywania umowy.
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c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia
postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania
przyczyny.
d) W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Departamentu
Organizacyjno-Finansowego p. Monika Redosz, e-mail: m.redoszios.oy.pl.
tel. 22-369-25-76.
-

VII.
VIII.

Termin skladania ofert:
Podpisany i opieczętowany formularz ofertowy (zał.1) oraz oświadczeniem (zał.2)
należy wysyłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
zamowienia(Eiosi2oy.pl do dnia
01. 2018 r. do godz. 12.00.

P

Załączniki:
1. Formularz zapytania ofertowego
2. Oświadczenie
3. Umowa
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