Nazwa firmy
Województwo Wielkopolskie
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Poznań, 26.10.2016

Zapytanie ofertowe nr DOW-IV.042.33.2016
( dotyczy zamówienia na budowę, utrzymanie i zabezpieczenie strony internetowej)

I. ZAMAWIAJĄCY
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
NIP 778-13-46-888 REGON: 631257816
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. budowa nowej strony internetowej: www.prow.umww.pl przeznaczonej dla okresu programowania
2014-2020,
b. utrzymanie zbudowanej nowej strony internetowej www.prow.umww.pl, etap 1 i 2,
c. jej zabezpieczenie, etap 1 i 2.
Termin wykonania jak w punkcie III. Strona będzie zainstalowana na serwerach UMWW.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania bezpieczeństwa dla strony WWW zainstalowanej na serwerach UMWW:
strona musi być wykonana z zastosowaniem języka PHP w wersji minimum 5 (z wykluczeniem
konieczności korzystania z wersji najnowszej), oraz silnika bazodanowego MySQL w wersji
minimum 5, w technologii umożliwiającej umieszczenie jej na serwerze Apache w wersji 2,
sposób wykonania strony musi umożliwiać zamieszczenie jej na serwerze obsługiwanym przez
system Linux:
‒ z aktualną (na dzień podpisania umowy) edycję Ubuntu Server LTS
‒ z najnowszymi wersjami pakietów z oficjalnych repozytoriów udostępnionym przez
Zamawiającego (Wykonawca na żądanie otrzyma wykaz parametrów serwera www),
wykorzystane moduły PHP, oraz Apache 2 muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego,
podmiot obsługujący stronę musi posiadać możliwość nawiązania połączenia VPN na porcie
1588,
wszelkie poprawki, uaktualnienia itp. muszą odbywać się za pomocą protokołów SSH i/lub SFTP
jedynie z podanego przez wykonawcę adresu IP.
Ogólne:
wykonawca wyraża zgodę, iż dostarczony system będzie poddawany okresowym audytom
bezpieczeństwa i zobowiązuje się do nanoszenia poprawek i usuwania luk wskazanych przez
audytora.
projekt graficzny nowej strony nawiązuje do już istniejącej i jest rozszerzony o możliwość
rozwijanego menu (zwiększona liczba poziomów) i podlega zatwierdzeniu przed realizacją,
portal stworzony będzie zgodnie ze standardem RWD, który zapewnia poprawne funkcjonowanie
strony także na urządzeniach mobilnych
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obowiązkowe będzie również wdrożenie wersji kontrastowej i tekstowej dla osób
niepełnosprawnych zgodnie z WCAG,
wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony w sposób zabezpieczający przed
podatnościami z aktualnej listy TOP 10 wg organizacji OWASP oraz podatnościami opisywanymi
w OWASP Testing Guide, w szczególności przed podatnościami:
1. Injection
2. Cross-Site Scripting (XSS)
3. Broken Authentication and Session Management
4. Insecure Direct Object References
5. Cross-Site Request Forgery (CSRF)
6. Security Misconfiguration
7. Insecure Cryptographic Storage
8. Failure to Restrict URL Access
9. Insufficient Transport Layer Protection
10. UnvalidatedRedirects and Forwards
w przypadku aktualizacji listy TOP 10 OWASP wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć
stronę przed wskazanymi na zaktualizowanej liście podatnościami,
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznych aktualizacji systemu zarządzania treścią pod
kontem bezpieczeństwa,
kod dostarczonego rozwiązania musi być jawny i dostarczony w takiej postaci aby Zamawiający
był w stanie prześledzić jego działanie pod kątem bezpieczeństwa. Zabronione jest korzystanie z
mechanizmów szyfrujących typu ioncube,
dostęp do paneli administracyjnych oraz logowania dla użytkowników musi być zabezpieczony
poprzez wykorzystanie certyfikatu SSL dostarczonego przez Zamawiającego,
dostarczony system musi być autorskim projektem Wykonawcy, lub licencjonowany za pomocą
licencji GNU GPL (lub pokrewnej) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wraz z projektem
strony licencji na wykorzystany system w celu jej akceptacji przez zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia i przedłożenia procedury tworzenia kopii zapasowej
(dopuszczalne jest korzystanie z narzędzi będących pluginami do systemu CMS), oraz jej
aktualizacji podczas trwania umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia (na serwerze dostarczonym przez zamawiającego)
raz w roku wybranej kopii zapasowej w celu potwierdzenia poprawności jej wykonania
komunikacja (za pomocą poczty elektronicznej) z administratorami serwerów Zamawiającego
(przekazywanie danych dostępowych – loginów, haseł etc) musi być zaszyfrowana za pomocą
technologii GPG (Wykonawca musi posiadać wygenerowany certyfikat GPG i przekazać swój
klucz publiczny Zamawiającemu),
3. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Termin wykonania przedmiotu zamówienia z punktu II/1
a: 14 dni od dnia zawarcia umowy,
b: etap 1 – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, etap 2 – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy,
c: etap 1 – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, etap 2 – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Termin obowiązywania umowy: 2 lata od dnia zawarcia umowy.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do 07.11.2016 roku do godziny 15:00, elektronicznie na adres
dow.sekretariat@umww.pl
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana do wszystkich potencjalnych
wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie
internetowej pod adresem: www.prow.umww.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.prow.umww.pl
VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 - Doświadczenie 20%, przy czym wykonawca minimalnie musi wykazać 4 zrealizowane usługi
odpowiadające zakresem usłudze będącej przedmiotem zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr
1 do zapytania ofertowego).
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez
Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
2.1.

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 80 punktów, a
pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 80 %
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
2.2.

Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma
maksymalną liczbę punktów w kryterium ilość wykonanych usług odpowiadających
zakresem usłudze będącej przedmiotem zamówienia, tj. 20 punkt, a pozostałym ofertom
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Ilość wykonanych usług badanej oferty
(min. 4 wykonane usługi)
T = ( ------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 20%
Maksymalna ilość wykonanych usług
spośród złożonych ofert

gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty
UWAGA: Ilość wykonanych usług odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia nie może
być mniejsza niż 4 prawidłowo i rzetelnie wykonane usługi.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.prow.umww.pl,

VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
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IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela w godz. 8:00 – 15:00:
Pan Łukasz Zydorczak (sprawy techniczne) tel. (61) 626 69 88,
Pan Krzysztof Sroczyński (Prawo Zamówień Publicznych) Tel (61) 626 60 74

X. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego wraz z wykazem wykonanych usług- zał. nr 1;
Wzór umowy – zał. nr 2;
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