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Data:	25.01.2019	 ZAPYTANIE	OFERTOWE		 nr	03/CPE/FFW/2019	

świadczenie	usług	utworzenia,	utrzymania,	rozwoju	oraz	wsparcia	technicznego	GENERATORA	
www.sciezkirozwoju.pl	

	

Fundacja	 Fundusz	 Współpracy	 zwraca	 się	 z	 prośbą	 o	 przedstawienie	 Państwa	 oferty	 z	
uwzględnieniem	poniższych	wymagań:	

I. Opis	przedmiotu	zamówienia:		

Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 usługa	 programowania	 i	 wdrażania	 oprogramowania,	 w	 skład	
której	wchodzi:	

• zaprojektowanie,	wdrożenie	oraz	opieka	serwisowa	posprzedażowa	zintegrowanej	podstrony	
Generatora	-	strony	wewnętrznej	projektu,	wymagającej	rejestracji	 i	 logowania	użytkownika,	
zawierającej	 mechanizm	 rejestracji,	 wprowadzania,	 przesyłania,	 edycji	 i	 oceny	 wniosków	 i	
fiszek	(2	typy	formularzy).		zgodnie	z	opisem	w	załączniku	nr	1	

	

II. Kod/y	i	nazwa	CPV:	

72000000-5	-	Usługi	informatyczne:	konsultacyjne,	opracowywania	oprogramowania,	internetowe	i	
wsparcia	
	
III. Źródło	finansowania:		

Projekt	 „Ścieżki	 współpracy	 –	 wsparcie	 dla	 podmiotów	 wdrażających	 współpracę	
międzynarodową”,	współfinansowany	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	
Programu	Operacyjnego	Wiedza,	Edukacja	Rozwój.	Nr	umowy	o	dofinansowanie	POWR.04.03.00-
00-0096/17-00.	

IV. Miejsce	i	termin	realizacji	zamówienia:		

Warszawa,	od	podpisania	umowy	do	30.08.2020,	utworzenie	platformy	nie	później	niż	do	końca	
marca	2019	r.	

V. Wymagania	względem	Wykonawcy	(kryteria	podmiotowe):	

Posiadają	niezbędną	wiedzę	 i	 doświadczenie	oraz	dysponują	potencjałem	 technicznym	nabytym	
poprzez	realizację	następujących	usług:		

-	3	zamówienia	o	wartości	każdej	minimum	50	000	PLN	brutto,	polegające	na	świadczeniu	usługi	
obejmującej	 zaprojektowanie	 i	 stworzenie	 systemu	 bazodanowego,	 w	 tym	 co	 najmniej	 jeden	
system	 obsługujący	 minimum	 1000	 użytkowników	 (wymagane	 podanie	 nazwy	 systemu,	 opis	
systemu,	zamawiający,	liczba	użytkowników	oraz	co	najmniej	1	referencja	potwierdzająca);	



	

	
	

-	 1	 zamówienia	 obejmującego	 zaprojektowanie	 i	 stworzenie	 systemów	 przetwarzających	 i	
przechowujących	 duże	 wolumeny	 danych	 osobowych,	 w	 tym	 dot.	 numeru	 PESEL	 -	 wymagane	
podanie	 nazwy	 systemu,	 opis	 systemu,	 zamawiający,	 liczba	 użytkowników	 oraz	 co	 najmniej	 1	
referencja	potwierdzająca;	

-	 co	 najmniej	 5	 zamówień	 stron	 internetowych,	 w	 których	 istotnym	 elementem	 zlecenia	 były	
innowacyjne	elementy	UX	i	estetyka	realizacji,		

-	co	najmniej	5	projektów	graficznych	stron	internetowych,	zaprojektowanych	przez	wykonawcę,		

VI. Kryteria	oceny	ofert:	

	

Lp.	 Nazwa	kryterium	 Znaczenie	
kryterium	(%)	

Liczba	możliwych	do	
uzyskania	punktów	

1.	

Cena	łączna	oferty	

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

Punkty	za	kryterium	„Cena”	zostaną	
obliczone	według	wzoru:	

Cena	oferty	najtańszej	

--------------------------		
Cena	oferty	badanej	

x	liczba	możliwych	do	uzyskania	punktów=	
liczba	punktów	

50%	 50	

2.	

Czas	realizacji	zlecenia	
Czas	realizacji	zlecenia	powinien	być	
wyrażony	w	tygodniach	i	uzasadniony	
opisem	poszczególnych	etapów	prac	i	
liczony	od	momentu	podpisania	umowy.	
Deklaracja	taka	powinna	uwzględniać	
realne	moce	przerobowe	Zleceniobiorcy,		
a	także	zakładać	minimalne	konieczne,	ale	
racjonalne	terminy	na	etapy,	w	których	
będzie	wymagana	ścisła	współpraca	ze	
Zlecającym.		
	
Punkty	będą	przyznawane	następująco:		
	
do	4	tygodni	(28	dni	kalendarzowych)	–	30	
pkt.	
do	5	tyg.	(35	dni	kalendarzowych)	-	20	pkt.	
do	6	tyg.	(42	dni	kalendarzowych)		–	5	pkt.		
powyżej	7	tyg.	(49	dni	kalendarzowych)		–	0	
pkt.		

30%	 30	



	

	
	

	

3.		

Gotowość	do	przystąpienia	do	realizacji	
zlecenia	
Gotowość	ta	powinna	być	wyrażona	w	
tygodniach,	przy	czym	rozumiana	jest	jako	
gotowość	do	pierwszego	merytorycznego	
spotkania	z	zespołem	projektowym	w	celu	
omówienia	specyfikacji,	i	w	wyniku	którego		
powstanie	roboczy	plan	prac	i	schemat	
produkcyjny	Platformy.		
	
Punkty	będą	przyznawane	następująco:		
	
do	1	tyg.	(7	dni	kalendarzowych)	–	20	pkt.	
do	2	tyg.	(14	dni	kalendarzowych)		-	10	pkt.	
powyżej	3	tygodni	(21	dni	kal.)	–	0	pkt.		
	

20%	 20	

	 Łącznie	 100%	 100	
	

	
VII. Sposób	przygotowania	oferty:	

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

Oferta	 powinna	 być	wypełniona	 na	 komputerze	 i	w	 języku	 polskim.	 Podane	w	 ofercie	 ceny	muszą	
uwzględniać	 wszystkie	 koszty	 związane	 z	 realizacją	 zamówienia	 i	 nie	mogą	 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	2	
• Opisy	i	referencje	zgodnie	z	wymogami	punktu	Wymagania	względem	Wykonawcy	

	
IX. Osoba	z	FFW	uprawniona	do	kontaktu:	

		
Pan	Marcel	Samecki	adres	e-mail	msamecki@cofund.org.pl		
	

	
X. Ofertę	należy	przekazać	w	terminie	do:	4	lutego	2019	r.	godzina:	12:00	

	
	

XI. Ofertę	można:	



	

	
	

	
	

a. przesłać	e-mailem	na	adres:	msamecki@cofund.org.pl	–	decyduje	data	wyświetlenia	
wiadomości	 na	 komputerze	 odbiorcy	 (serwerze	 odbiorcy).	 Duże	 załączniki	 prosimy	
przesyłać	za	pomocą	usług	typu	WeTransfer,	lub	Dropbox.	

	
b. dostarczyć	 osobiście	 do	 Kancelarii	 FFW	 na	 adres:	 Fundacja	 Fundusz	 Współpracy,	

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

XII. Inne	postanowienia	
	

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

b. Niniejsze	 Zapytanie	 Ofertowe	 nie	 stanowi	 zobowiązania	 Fundacji	 Fundusz	
Współpracy	do	zawarcia	umowy.	

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

d. Zamawiający	 zastrzega	sobie	prawo	do	unieważnienia	prowadzonego	zapytania	bez	
podania	przyczyny	w	każdym	czasie,	również	po	złożeniu	i	rozpatrzeniu	ofert,	a	także	
zastrzega	sobie	możliwość	nie	dokonania	wyboru.	

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

f. 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	

g. Od	dokonanego	wyboru	nie	przewiduje	się	odwołań.		

XIII. Załączniki	

1. Załącznik	 nr	 1	 –	 Opis	 wymagań	 Platformy	 wraz	 ze	 wzorami	
formularzy		

2. Załącznik	nr	2	–	Wzór	Oferty	

3. Załącznik	nr	3	-		Wzór	umowy	


