
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa 

tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, 

www.cofund.org.pl 

NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576 

Data: 08 marca 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr  

02/DIS/SiM/FFW/2019 

Konsultacja, budowa, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy internetowej „Social Innovation 

Skyrocket Platform” 

  

Zapytanie zostało ogłoszone w ramach projektu „Growing a Transnational Smart Community of Social 

Innovators for the Inclusive Development of Central Europe” – dalej: Social(i)Makers. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. 

Celem projektu „Social(i)Makers” jest wspieranie krajów Europy Środkowej w rozwoju innowacji 

społecznych poprzez działania edukacyjne kierowane do inwestorów, przedsiębiorców, administracji 

publicznej i innowatorów.  

Fundacja Fundusz Współpracy - partner projektu zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty 

z uwzględnieniem poniższych wymagań:  
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I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest konsultacja, budowa, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy 

internetowej „Social Innovation Skyrocket Platform”.  

2. Zamówienie powinno być zrealizowane w następujących częściach oraz odpowiadających im 

terminach: 

a. Część I: Okres głównych prac zakończonych oddaniem pierwszej publicznie dostępnej wersji 

platformy: marzec - czerwiec 2019 (w tym publikacja landing page do 19.04.2019); 

b. Część II: Okres wdrażania dodatkowych zmian zakończony oddaniem ostatecznej wersji 

platformy: lipiec 2019; 

c. Część III: Okres świadczenia wsparcia technicznego oraz gwarancji SLA: sierpień 2019- lipiec 

2020.  

3. Przedmiot zamówienia zostanie przygotowany z wykorzystaniem metod zwinnych (Agile) według 

wytycznych zawartych w dokumencie Concept Brief (załącznik nr 2), które uwzględniają wizję, cele 

biznesowe oraz główne funkcjonalności platformy.  

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

a. Zapoznanie się z dostarczoną dokumentacją, w tym roboczą wersją Software Requirements 

Specification i wprowadzenie ewentualnych uwag/modyfikacji; 

b. Budowa platformy w oparciu o dostosowany do potrzeb Zamawiającego, rekomendowany przez 

Wykonawcę framework (wymagane technologie: HTML5, CSS, JS), z wyłączeniem 

wykorzystania rozwiązań open-source CMS typu Wordpress; 

c. Przygotowanie landing page dostępnej w czasie budowy platformy, która będzie informowała  

o projekcie oraz umożliwiała zapisanie się na newsletter informujący o jej uruchomieniu. Landing 

page ma zawierać elementy animowane (bez wykorzystania technologii Flash). Wykonawca 

przedstawi dwie propozycje landing page do wyboru przez Zamawiającego; 

d. Przygotowanie projektów graficznych zgodnie z zasadami UX dla strony głównej oraz wszystkich 

przewidzianych podstron, a także domyślnych wzorów dla podstron możliwych do dodania. 

Wykonawca przedstawi dwie propozycje strony głównej do wyboru przez Zamawiającego  

i określenia kierunku dla pozostałych projektów; 

e. Przygotowanie dodatkowych elementów graficznych w tym logotypu dla platformy, grafik 

promocyjnych oraz będących zawartością na stronie głównej i podstronach (do 20 grafik  

o różnych rozmiarach) oraz grafik będących zawartością na stronie głównej (do 5 grafik). 

Wykonawca przedstawi dwie propozycje logotypu do wyboru przez Zamawiającego; 

f. Przygotowanie zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwarek internetowych tekstów 

promocyjnych (copywriting) w języku angielskim będących zawartością podstron  

na platformie (do 15 tysięcy znaków łącznie); 

g. Przeniesienie treści oraz narzędzi (nie uwzględniając dodatkowych funkcjonalności)  

z obecnie funkcjonującej platformy MOOC (dostępna pod adresem https://social-innovation-

academy.teachable.com/). Aktualizacja oprawy graficznej treści i narzędzi do projektu 

graficznego platformy; 

h. Udział w spotkaniach roboczych z Zamawiającym, osobiście lub za pośrednictwem 

telekonferencji. Orientacyjna liczba spotkań - 2 w miesiącu, każde trwające ok. 2 godzin;  
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i. Bieżący kontakt z Zamawiającym drogą telefoniczną, przy użyciu poczty elektronicznej lub  

za pośrednictwem telekonferencji uwzględniający raportowanie aktualnego stanu zamówienia;  

j. Instalacja strony na hostingu dostarczonym przez Zamawiającego; 

k. Jeśli będzie taka potrzebna, instalacja certyfikatu SSL dostarczonego przez Zamawiającego;    

l. Testy platformy, w tym testy funkcjonalności i wykrycie błędów, sprawdzenie poprawności kodu  

i walidacja zgodności ze standardami W3C HTML/CSS, sprawdzenie kompatybilności  

z wyszukiwarkami (włączając widoki responsywne na urządzeniach mobilnych) oraz testy 

wydajności (włączając czas ładowania strony i możliwe obciążenie);   

m. Przygotowanie regulaminu platformy, polityki prywatności i cookies oraz treści informacji  

i zgód wyświetlanych użytkownikom, a także analiza, przygotowanie niezbędnej dokumentacji  

i wdrożenie RODO na platformie (w języku angielskim i polskim);  

n. Przygotowanie instrukcji obsługi strony w języku angielskim i języku polskim dla administratorów 

platformy;  

o. Przeprowadzenie do 5 szkoleń z zakresu obsługi platformy w języku angielskim lub polskim dla 

przedstawicieli Zamawiającego lub podmiotów powiązanych z platformą. Szkolenia będą 

odbywały się w Warszawie lub za pośrednictwem telekonferencji;    

p. Zapewnienie wsparcia technicznego oraz gwarancji SLA w czasie trwania Etapu III realizacji. 

Problemy będą zgłaszane pocztą elektroniczną, telefonicznie (wraz z potwierdzeniem pocztą 

elektroniczną) lub poprzez system elektroniczny Wykonawcy; 

q. Warunki SLA zakładają następujące kategorie problemów i terminy ich usunięcia: 

i. Awaria – przerwa w działaniu platformy - usunięcie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy; 

ii. Błąd – powodujący nieprawidłowe działanie istotnych funkcji platformy, umożliwiający lub 

poważnie utrudniający korzystanie z platformy - usunięcie w terminie nie dłuższym niż 2 dwa 

dni robocze; 

iii. Usterka – powodująca nieprawidłowe działanie mało istotnych funkcji platformy, możliwe jest 

obejście problemu - usunięcie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych i w tym terminie 

wskazanie metody tymczasowego obejścia problemu. 

r. Przekazanie praw autorskich oraz kodu źródłowego do platformy. 

5. Szczegółowe wymagania wobec przedmiotu zamówienia: 

a. Strona ma być oparta o system CMS umożliwiający dodanie, usuwanie oraz edycję treści  

(w tym podstron, treści dodanych przez użytkowników oraz wykorzystywanych formularzy); 

b. Strona, w ramach tworzenia oraz edycji treści, ma oferować podstawowe funkcje procesora 

tekstu oraz możliwość dodawania obrazków;  

c. Strona ma filtrować treści dodawane przez użytkowników pod kątem spamu i obraźliwej 

zawartości, blokować możliwość ich publikacji oraz informować o takich przypadkach 

administrację platformy; 

d. Strona ma zapewniać bezpieczeństwo logowania poprzez stosowanie mechanizmu logowania 

dwuskładnikowego opartego o adres poczty elektronicznej;  
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e. Strona ma zapewniać bezpieczeństwo rejestracji oraz komunikacji między użytkownikami 

poprzez ochronę przed botami oraz spamem;  

f. Strona ma być poprawnie wyświetlana w przeglądarkach Chrome (od wersji 56.0), Internet 

Explorer (od wersji 11.0), Firefox (od wersji 51.0), Edge (od wersji 38.14393) oraz Safari  

(od wersji 10.1); 

g. Strona ma być responsywna, tj. skalować się odpowiednio na urządzeniach o ekranach  

o różnych wielkościach i rozdzielczościach, w szczególności na smartfonach; 

h. Frontend ma być przygotowany w języku angielskim. Strona ma umożliwiać dodanie kolejnych 

tłumaczeń platformy z poziomu panelu administracyjnego, bez konieczności angażowania 

Wykonawcy;  

i. Strona ma spełniać standard WCAG 2.0, na poziomie minimum AA; 

j. Strona ma być zoptymalizowana względem wyszukiwarek internetowych; 

k. Strona ma być zintegrowana ze statystykami (Google Analytics lub równoważnymi funkcjonalnie) 

dostarczonymi przez Wykonawcę;  

l. Strona ma posiadać możliwość łatwego udostępniania zawartych na niej treści (poprzez link, 

pocztę elektroniczną oraz sieci społecznościowe);  

m. Strona ma wykorzystywać PHP w wersji nie starszej niż 5.4 oraz bazę danych MySQL  

w wersji nie starszej niż 5.5 lub jej odpowiednik MariaDB lub Percona. 

6. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mogą pojawić się zmiany 

wymagań, które każdorazowo będą konsultowane i akceptowane z Wykonawcą.  

7. Płatność za wykonanie Zamówienia realizowana będzie etapami. Schemat przepływu płatności jest 

następujący:  

a. 80 % całości wynagrodzenia – płatne po zakończeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego prac 

przewidzianych w ramach Części I i Części II;  

b. 20% całości wynagrodzenia – płatne w równych miesięcznych/kwartalnych częściach po 

zakończeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego prac przewidzianych w ramach Części III  

w danym okresie;  

8. Dopuszcza się składanie ofert przez konsorcja. 

9. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia  

(np. dojazdy, noclegi, wyżywienie). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 
 

II. Kod/y i nazwa CPV: 

72224000-1 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 

72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

72243000-0 – Usługi programowania 

72267000-4 – Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania 

72415000-2 – Usługi hostingowe 
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III. Źródło finansowania: 
 

Projekt „Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of 

Central Europe”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.  

 

IV. Miejsce, termin, realizacja zamówienia:  

Warszawa, od marca 2019 r do lipca 2020 r.  

Usługi doradcze na rzecz Zamawiającego świadczy p. Kamil Przybysz prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą 3HT Group z siedzibą w Wołominie pod adresem: ul. Polna 31,  

05-200 Wołomin, posiadającym NIP 1251460142. 

 

V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe): 

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki: 

1. Doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów informatycznych z zakresu tworzenia stron 

internetowych. Dotyczy okresu: marzec 2015 – marzec 2019. 

2. Doświadczenie w realizacji  co najmniej 5 projektów z obszaru IT przy użyciu zwinnych metod 

wytwarzania oprogramowania (Agile, np. Scrum, XP Programming i inne). Dotyczy okresu:  

marzec 2015 – marzec 2019. 

3. Doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych wykorzystujących 

dostosowany do potrzeb klienta system zarządzania treścią (CMS oparty na frameworku,  

z wyłączeniem wykorzystania rozwiązań open-source CMS typu Wordpress). Dotyczy okresu: 

marzec 2013 – marzec 2019. 

4. Doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego o łącznej wartości równej lub 

powyżej 100 000 PLN. Dotyczy okresu: marzec 2015 – marzec 2019. 

 

VI. Kryteria oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium 

Znaczenie 

kryterium  

(%) 

Liczba 

możliwych  

do uzyskania 

punktów 

1 Cena  50% 50 

2 

Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych 

wykorzystujących dostosowany do potrzeb klienta 

system zarządzania treścią (CMS oparty na 

frameworku, z wyłączeniem wykorzystania rozwiązań 

open-source CMS typu Wordpress). Dotyczy okresu: 

marzec 2013 – marzec 2019. 

30% 30 

3 

Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych 

o łącznej wartości równej lub powyżej 100 000 PLN. 

Dotyczy okresu: marzec 2015 – marzec 2019. 

20% 20 

 Łącznie 100% 100 
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Ad.1 Cena:  

Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie 

w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta 

pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.  
 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
 

Cena oferty najtańszej 

---------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów= liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Ad. 2 Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych wykorzystujących dostosowany do potrzeb 

klienta system zarządzania treścią (CMS oparty na frameworku, z wyłączeniem wykorzystania rozwiązań 

open-source CMS typu Wordpress). Dotyczy okresu: marzec 2013 – marzec 2019. 

Od 3 do 5 przedstawionych projektów - 10 pkt.  

Od 6 do 10 przedstawionych projektów - 20 pkt.  

11 i więcej przedstawionych projektów - 30 pkt.   

 

Ad. 3 Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych o łącznej wartości równej lub powyżej  

100 000 PLN. Dotyczy okresu: marzec 2015 – marzec 2019. 

Od 2 do 4 przedstawionych projektów - 10 pkt.  

5 i więcej przedstawionych projektów - 20 pkt.  

  

Kryterium dodatkowe: 

1. Referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu projektów z obszaru IT. Prosimy  

o dołączenie referencji do składanej oferty.  
 

Punkty zostaną przyznane za liczbę przedstawionych referencji:  

Od 1 do 3 przedstawionych referencji - 5 pkt.   

4 i więcej przedstawionych referencji - 10 pkt. 

 

2. Zgłoszenie propozycji dodatkowej funkcjonalności platformy, która zwiększy 

zaangażowanie i liczbę interakcji pomiędzy użytkownikami wraz z wyceną takiej propozycji 

(opis do 1000 znaków na funkcjonalność). 
 

Punkty zostaną przyznane za liczbę przedstawionych funkcjonalności: 

1 przedstawiona propozycja - 5 pkt.  

2 i więcej przedstawionych propozycji - 10 pkt.  

 
Wykonawca może dołączyć do składanej oferty portfolio prezentujące dotychczasowe 
doświadczenie. 
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VII. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania.  

Oferta Wykonawcy powinna zawierać łączną cenę za realizację całości Zamówienia zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia.  

Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podana w ofercie cena musi 

uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie w trakcie 

trwania umowy. 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, 
niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.  

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania. 

 

VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

 Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1 

 

IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

 Pani Dorota Nowicka, tel. 22 450 98 69, adres e-mail: dnowicka[at]cofund.org.pl  

 Pani Kamila Łozińska, tel. 22 450 97 10, adres e-mail: klozinska[at]cofund.org.pl  

 

X. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

17 marca 2019 r. do godz. 23.59 

 

XI. Ofertę można: 

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”,  

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa – decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 

b. przesłać e-mailem na adres: dnowicka[at]cofund.org.pl lub klozinska[at]cofund.org.pl  – decyduje 

data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy. 

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 

4a, 00-444 Warszawa – decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. Kancelaria FFW pracuje 

w godzinach 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku. 

 

XII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających; Zmiany w umowie, wypowiedzenie, 

odstąpienie od umowy, kary umowne. 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia, określonej w umowie. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku zmiany 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 

3) Ponadto:  
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a) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z  prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze 

zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie partnerskiej 

Zamawiającego; 

b) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy jest to konieczne dla prawidłowego 

wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma 

zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla 

Zamawiającego; 

c) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, 

wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody; 

4) W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. 

W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy 

ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie. 

5) Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy: 

Zamawiający jest upoważniony do  rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy w przypadku: 

a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wskazanych  

w umowie przy czym Zamawiający wezwie  Wykonawcę do wykonania lub należytego 

wykonania obowiązków wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni na ich 

wykonanie oraz  wskazując zakres naruszeń lub zaniechań – przy czym wezwanie może być 

przekazane Wykonawcy z zastosowaniem poczty elektronicznej na adres email wskazany 

przez Wykonawcę;  

b) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest finansowana 

niniejsza umowa; przy czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za 

wykonane przez niego zadania określone niniejszą umową; 

c) nieprzekazania przez IP/donatora środków finansowych na realizację niniejszej umowy, przy 

czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za wykonane przez niego 

Zamówienie określone niniejszą umową; 

d) Zmawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dni okresu 

wypowiedzenia w formie pisemnej, z zachowaniem obowiązku wzajemnego rozliczenia za 

wykonane przez Wykonawcę Zamówienie określone niniejszą umową.  

e) W przypadku nie wykonania lub niewykonywania przedmiotu umowy/ lub jej odpowiedniej 

części w terminie wynikającym z postanowień umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy i zlecić wykonywanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6) Kary umowne:  

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:  

a) w wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki  

w wykonaniu Zamówienia/usługi lub jej odpowiedniej części, 

b) w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w ofercie za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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c) Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kary/kar umownej/umownych wskazanych 

w niniejszej umowie. 

 

XIII. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, 
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem 
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-
444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3) Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.  

4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

procesu realizacji zamówienia publicznego.  

5) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora lub strony trzeciej.  

6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 

prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Urzędu Skarbowego.  

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy 

w procesie zamówień publicznych.  

10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

12) Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. 

Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.  

13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

XIV. Inne postanowienia 

a. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.  

b. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zdobył najwyższą liczbę punktów. 
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c. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do 

zawarcia umowy. 

d. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania (w tym do 

unieważnienia prowadzonego zapytania w części – w odniesieniu do jednego lub więcej 

Oferentów) bez podania przyczyny, w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert oraz 

po poinformowaniu Oferentów o wynikach postępowania, a także zastrzega sobie możliwość nie 

dokonania wyboru spośród złożonych ofert. 

f. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana; 

wynegocjowane ceny zostaną wpisane do Umowy. 

g. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   

h. Zamawiający może prosić Oferentów o przedstawienie referencji potwierdzających ich 

doświadczenie wskazane w ofercie lub wystąpić do podmiotów wymienionych w ofercie 

o referencje potwierdzające doświadczenie Oferentów.  

i. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania 

umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego 

oferta była następna w kolejności. 

j. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 

XV. Załączniki 

Załącznik nr 1 – wzór oferty 

Załącznik nr 2 – Concept brief 


