
 

Zapytanie ofertowe 
L.dz.NEET.3.2.2019 z dnia 08.03.2019 roku  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Młodzież NEET. 
Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Priorytet IV: Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, nr umowy o 
dofinansowanie projektu UDA-POWR.04.03.00-00-W264/16-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

Adres strony internetowej na której dostępne jest zapytanie ofertowe: https://educare.pl  

Zamawiający: Educare et Servire 
Krakowska 25 
39-200 Dębica 
NIP: 872-219-75-88 

Osoba do kontaktu w sprawie 
zamówienia w zakresie 
merytorycznym (specyfikacja 
zamówienia): 

Antoni Kamiński 
tel. /+48/ 603103698, w godzinach od 7:00 do 15:00 
e-mali: akaminski@educare.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie 
zapytania w zakresie formalnym 
(przygotowanie oferty, niezbędne 
dokumenty): 

Agnieszka Jamróz 
tel. /+48/ 607771722, w godzinach od 7:00 do 15:00 
e-mali: agajamroz@wp.pl 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury rozeznania rynku 
zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014 -2020” z dnia dnia 19 lipca 2017 r. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana zamówieniu przez 
Zamawiającego: 

Usługa modyfikacji autorskiej platformy internetowej w 
ramach projektu pn. „Młodzież NEET. Nowe metody 
aktywizacji oparte na współpracy międzynarodowej”,.  

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

CPV (Wspólny Słownik 
Zamówień) 

 

Kod CPV: 72000000-5 
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 
oprogramowania, internetowe i wsparcia 
 

Rodzaj usługi 
Opis wymagań i zakres usługi 

 

Usługa na modyfikację 

autorskiej platformy 

internetowej w ramach 

projektu pn. „Młodzież 

NEET. Nowe metody 

Przedmiotem zamówienia jest  modyfikacja platformy internetowej 
NEETAKTYWIZACJA, zgodnie z zapisami  zapytania ofertowego 
Modyfikacja polegać będzie na przeprowadzeniu niezbędnych prac 
modyfikacyjnych wypracowanej w ramach projektu  platformy 
NEETAKTYWIZACJA w terminie do 31.03.2019 r. na podstawie 
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aktywizacji oparte na 

współpracy 

międzynarodowej” 

sugestii przekazanych przez Zamawiającego. 
Zadanie polegać będzie na ponownej digitalizacji treści 
merytorycznej opracowanych modułów (8szt) i ponowną 
modyfikację samej platformy. 
 
Wymagania techniczne, jakie powinna spełniać platforma po 
zakończeniu prac: 
1.Strona internetowa (portal) musi zapewniać bezpieczeństwo i 
poufność zgromadzonych dokumentów oraz danych przed 
nieautoryzowanymi zmianami/dostępem. Musi w trybie ciągłym 
zapewnić poufność, dostępność i integralność oraz rozliczność 
2.Przy modyfikacji  strony internetowej (portalu) Wykonawca 
zobowiązany jest na każdym etapie uwzględnić wymogi: 
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), ustawy o 
ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy.  
3.Komunikacja zalogowanych użytkowników z Strony internetowej 
(portalu) musi odbywać się wyłącznie za pomocą bezpiecznego 
połączenia szyfrowanego. Certyfikat SSL zostanie zakupiony przez 
Zamawiającego. 
4. Wykonawca zapewnieni co najmniej odporność Strony 
internetowej (portalu) na najbardziej krytyczne zagrożenia 
bezpieczeństwa aplikacji internetowych publikowane w aktualnym 
dokumencie „OWASP Top 10” organizacji The Open Web Application 
Security Project. 
5. Wykonawca zapewni, że strona internetowa (portal) będzie 
poprawnie wyświetlana i będzie realizować założone funkcjonalności 
dla następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, 
Mozilla Firefox  oraz Internet Eksplorer. 
6. Wykonawca zapewni zgodność stron Strony internetowej z 
obowiązującymi standardami W3C (ang. The World Wide Web 
Consortium) oraz kodowanie znaków w standardzie Unicode UTF-8. 
7. Wykonawca zapewni spełnienie przez stronę internetową 

wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), 

określonych w załączniku do Rozporządzenia w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w 

szczególności: wszystkie strony Portalu powinny mieć zachowaną 

prawidłową strukturę hierarchii nagłówków, powinna być 

zachowana odpowiednia proporcja kontrastów, wszystkie elementy 

graficzne oraz elementy, które można „kliknąć” muszą mieć 

zrozumiały tekst alternatywny; dodatkowo elementy klikalne po 

najechaniu muszą być sygnalizowane zmianą wyglądu kursora na 

„rękę”, strony Portalu muszą dawać możliwość manipulowania 

rozmiarem tekstów za pomocą dostępnych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki, nawigacja powinna być dostępna za pomocą 



 
klawiatury.  
Strona musi poprawnie być obsługiwana przez screen readery, tj. 
narzędzia asystujące wykorzystywane przez osób z dysfunkcjami 
wzroku. 
8. Zamawiający zweryfikuje poprawność instrukcji instalacji i 
uruchomienia, wykonywania backupów itp.  
Wykonawca przekaże instrukcje obsługi CMS’a. Wykonawca 
uwzględni, że instrukcja będzie skierowana do osób niemających 
specjalistycznej wiedzy informatycznej i będzie w języku polskim. 
 
9. Portal powinien:  
Umożliwiać   uruchomienie   na   popularnych   systemach   
operacyjnych (Windows oraz Linux). 
Być wykonany w technologii ASP.NET Core (preferowany język C#) 
lub podobnej 
Umożliwiać korzystanie z dowolnych popularnych relacyjnych baz 
danych. Zamawiający ma mieć możliwość wyboru na jakiej bazie 
danych chce uruchomić system. Portal powinien wspierać 
korzystanie z popularnych, dojrzałych i posiadających wsparcie baz 
danych m.in. Oracle, SQLServer, Postgresql 
Umożliwiać uruchomienie go zarówno w modelu tradycyjnym 
opartym na dedykowanych serwerach, jak i w modelu opartym na 
chmurach (tzw. cloud-based). 
Zapewniać skalowalność rozwiązania 
 
WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1.Dostawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia 

zgodnie z ww. opisem przedmiotu zamówienia, jak również 

przekazać Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego 

stworzonej platformy internetowej.  
2.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiot zamówienia 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu 
należytej staranności i najlepszej praktyki zawodowej. 
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stworzonej platformy 
internetowej i jej zgodność z ww. opisem przedmiotu zamówienia i 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
4.Wykonawca po złożeniu oferty nie może powoływać się na żadne 
okoliczności związane z zaniechaniem Wykonawcy dotyczącym w 
szczególności faktu niezapoznania się dokładnego z dokumentacją 
postępowania.  
5.Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji i 
rękojmi na stworzoną platformę internetową. Koszty wymaganego 
serwisu w deklarowanym okresie gwarancji i rękojmi stworzonej 
platformy internetowej ponosi Wykonawca.  
6,Zamawiający wymaga, aby czas skutecznej reakcji serwisowej nie  
był dłuższy niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia serwisowego 
zgłoszenia do momentu podjęcia pierwszych czynności 
diagnostycznych przez Wykonawcę - Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunku wg formuły spełnia / nie spełnia – w oparciu o 
analizę treści oświadczenia, jakie na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą Oferenci. 



 
 

Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od daty dostawy, płatna na podstawie 
prawidłowo wystawionej i dostarczonej fakturze VAT/rachunku. 
Potwierdzeniem dostawy jest podpisany protokół zdawczo-
odbiorczy. Możliwa płatność częściowa. 

Zamówienia uzupełniające: Nie przewiduje się 

Zamówienia dodatkowe: Nie przewiduje się. 

Oferty wariantowe i 
częściowe: 

Nie dotyczy 

Termin wykonania 
zamówienia:  

Do 31 marca 2019r. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

Warunki udziału w 
postępowaniu:  

1.Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu 
platform internetowych 

2. Nie są w stanie likwidacji bądź upadłości. 

 

 

IV. KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 

Kryterium wyboru: Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób 
następujący:  
a) całościowa cena brutto wykonanej usługi (waga 90 %) - od 0 - 90 
pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,  
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) 
*90 pkt 
b) termin realizacji ( waga 10 %) 

Termin 20.03- 0 pkt 
Termin 18.03 -10 pkt 
 

Zasady spełnienia i 
weryfikacji kryteriów 

wyboru:  
 

Na podstawie załącznika – formularza oferty 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Dopuszcza się złożenie ofert 

  osobiście w sekretariacie Fundacji lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich 
na adres: Educare et Servire, ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica lub mailem na adres: 
akaminski@educare.pl 

 
Ostateczny termin składania ofert upływa: 15.03.2019 r., godz. 11.00. 
W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin 
złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 
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 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania 

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Wykonawcą w ramach zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest 
powiązany osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

VII. INNE ELEMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

Termin związania 
ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 14 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Formularz ofertowy; 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 


