Nazwa firmy
Poznań, 9.10.2017 r.
Województwo Wielkopolskie
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE
( dotyczy zamówienia na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl )

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
Szczegółowy opis zamówienia – zał. nr 2
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w część II zapytania, od dnia podpisania umowy
maksymalnie do dnia 15 grudnia 2017 roku.
Przez ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się termin podpisania protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez obie strony,
jest podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę. Faktura płatna w terminie 14 dni.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna:
a) zawierać dwa znacząco różniące się od siebie projekty strony głównej wraz z
jedną zakładka /podstroną Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, spełniający
wymagania Zamawiającego zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia. Do oferty należy załączyć wstępny projekt strony internetowej
(strona główna + zakładka) (w formie wydruku, lub pliku typu pdf )
b) być opatrzona pieczątką firmową i podpisana czytelnie przez wykonawcę,
c) posiadać datę sporządzenia,
d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
V. WARUNKI WYKLUCZENIA:
Wykonawca podlega odrzuceniu z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia powiązań osobowych
lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich
imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a Wykonawcą. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

1

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
określonych w zapytaniu ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a
ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 października 2017 roku do godziny 12:00,
elektronicznie na adres dow.sekretariat@umww.pl
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20 października 2017 roku, wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję znajdującej się pod
adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na stronie pod adresem www.prow.umww.pl.
Oferty złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym nie będą
rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
przesyłając informację w formie elektronicznej na adres wskazany w ust. 1.
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez minimum 1 miesiąc.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i poprawić w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie lub rachunkowe o czym
zawiadomi Wykonawcę.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na
www.prow.umww.pl
VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena (C) 70% - 70 pkt
2 – Szata graficzna (S) 20% - 20 pkt
3 – Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – 10% - 10 pkt
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez
Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium Ceny (C), w następujący sposób:
2.1.

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 70 punktów,
a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------------) x 70 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
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2.2. Szata graficzna (S) oceniana będzie na podstawie analizy dwóch przedstawionych do oferty
projektów strony głównej i zakładki Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich, z czego na ostateczną punktację (S) będzie miał wpływ projekt wyżej oceniony.
2.3. Sposób przyznania punktów w kryterium „szaty graficznej”:
Przyznanie punktów w kryterium „szaty graficznej” zostanie dokonane na podstawie dokumentów
o których mowa w pkt IVa zapytania ofertowego.
Każdy z członków Komisji przyzna badanej ofercie w kryterium „szata graficzna”
od 0 do 20 pkt, przy czym punkty przyznawane będą w czterech wskazanych poniżej
podkryteriach, w których oceniane będą:
a) pomysłowość rozwiązań koncepcji graficznej (od 0 do 5 pkt);
Oceniane będzie: kompozycja przekazu, celowość użytych elementów graficznych, spójność
z tematyką obszarów wiejskich i funduszami Unii Europejskiej, wyrazistość i zapamiętywalność
projektów.
b) czytelność i intuicyjność (od 0 do 5 pkt);
Oceniane będzie: czytelność prezentowanych informacji oraz łatwość i intuicyjność dostępu do
nich w nawiązaniu do tematyki obszarów wiejskich i funduszy Unii Europejskiej.
c) estetyka wizualizacji projektu (właściwa dla urzędu) (od 0 do 5 pkt);
Oceniane będzie: atrakcyjność całości, estetyka użytych elementów, styl łamania tekstu,
umieszczenia logotypów Urzędu.
d) prawidłowość ologowania strony głównej zgodnie z wytycznymi określonymi w SPOZ (od 0 do
5 pkt)
Przyznana w powyższy sposób ilość punktów zostanie zsumowana a następnie podzielona przez
liczbę członków komisji, a uzyskany wynik będzie stanowił liczbę punktów uzyskaną w zakresie
tego kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
Suma punktów przyznanych indywidualnie
przez wszystkich członków komisji
S = ( ------------------------------------------------) pkt
Liczba członków komisji

gdzie: S – wartość punktowa badanej oferty
2.4 Sposób przyznawania punktów w kryterium „termin wykonania przedmiotu zamówienia”.
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia według informacji
zawartej w formularzu ofertowym Wykonawcy, w następujący sposób:
a) wykonanie przedmiotu zamówienia do 15 grudnia 2017r. – 0 pkt
b) wykonanie przedmiotu zamówienia do 8 grudnia 2017 r. – 5 pkt
c) wykonanie przedmiotu zamówienia do 1 grudnia 2017 r.. – 10 pkt

Za najkorzystniejsza złożona ofertę zostanie uznana oferta z największa liczba punktów
obliczona wg poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów = C+S+T

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej
znajdującej
się
pod
adresem
www.portalogloszen.arimr.gov.pl
oraz
www.prow.umww.pl
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XII. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego bez wyboru żadnej oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub realizacji
zamówienia, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i sugestii dotyczących ostatecznego
projektu strony wybranej oferty.
4. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca uruchomi stronę www na serwerze testowym
i przedstawi Zamawiającemu do odbioru
5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni
roboczych od przedstawienia jej przez Wykonawcę
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia poprawek dotyczących ostatecznego
wykonania i funkcjonalności strony internetowej. Wykonawca uwzględni je i zmodyfikuje stronę
internetową w ciągu 2 dni roboczych
7. W ramach umówionej ceny, która zostanie określona w Umowie Wykonawca, z chwilą
wykonania przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie we
wszelkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy,
w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a)publikowanie/rozpowszechnianie w sieci Internet
b) wprowadzania do pamięci komputera
c) publicznego odtwarzania, wyświetlania lub udostępniania
d) wykorzystania całości lub części serwisu internetowego do celów reklamowych i innych form
publikacji
e) utrwalanie na cyfrowych nośnikach informacji
f) udostępnianie osobom trzecim
g) wykorzystywanie fragmentów lub całości.
XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych mających istotny wpływ na
zakres i przedmiot wykonywanych prac;
2) zmiana wynagrodzenia, tylko w sytuacji, gdy zmiana w zakresie wykonanych prac powoduje
obniżenie wynagrodzenia;
2. Zmiana treści Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.
XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji w sprawie procedury zamówienia udziela Pani Anna Dancewicz –
Krzywania w godz. 7:30 – 15:30 – tel. (61) 626 60 75.
Dodatkowych informacji w sprawach technicznych wyjaśnień udziela Pan Łukasz Zydorczak – tel.
(61) 626 69 88.
XV. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego wraz z wykazem wykonanych usług- zał. nr 1;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2
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