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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/07/2016 

 

na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz obsługę techniczną i hosting 

strony internetowej 

 

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza do złożenia oferty na 

zaprojektowanie, stworzenie, wdrożenie strony internetowej oraz obsługę techniczną i hosting strony 

internetowej LGD „Żywiecki Raj”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 

siedziba: ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice 

NIP: 553-243-47-18 

Tel: 33 475 48 21 

e-mail: biuro@zywieckiraj.pl 

www.zwieckiraj.pl  

 

II. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem usługi jest opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej LGD „Żywiecki Raj” 

- zaprojektowanie nowoczesnego szablonu w technologii RWD uwzględniającego sugestie i potrzeby ze 

strony Zamawiającego, a następnie jej obsługa techniczna i hosting. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania autorskich praw majątkowych do strony Zamawiającemu 

oraz autorskich praw zależnych do modyfikacji strony. 

3. Od Wykonawcy oczekuje się: 

- dyspozycyjności oraz wsparcia technicznego w trakcie trwania Umowy (we wszystkich dniach roboczych  

w godzinach od 8.00 do 17.00), telefonicznie, w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony, 

- konfiguracji, instalacji, dostosowania serwera pod potrzeby aplikacji internetowej, 

- wprowadzenie danych podstawowych,  

- administracji, optymalizacji, konfiguracji serwera pod kątem działania aplikacji, w tym wszystkich danych, 

- bieżącej administracji serwera pod kątem bezpieczeństwa, 

- współpracy z koordynatorem ze strony LGD w zakresie tworzenia archiwum itp.  

4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie: 

 Za opracowanie i wdrożenie strony internetowej, 

 Za obsługę techniczną i hosting strony internetowej – na podstawie wystawionych faktur, co miesiąc do 

końca trwania umowy tj. 31.12.2020r. 

5. Przedmiot zamówienia ma obejmować gwarancję techniczną na okres objęty Umową. 

6. Strona internetowa powinna być oparta o system CMS i zapewniać: 

 strona internetowa ma być w całości wykonana w technologii RWD - strona www zoptymalizowana do 

poprawnego wyświetlania się na telefonie komórkowym, tablecie i smartfonie, 

 pełne zarządzanie menu tzn. dodawanie/usuwanie zakładek i podzakładek, tworzenie linków między 

zakładkami i podzakładkami, zarządzanie widocznością zakładek i artykułów, 

 łatwa, pełna edycja tekstu (która nie wymaga znajomości HTML oraz CSS użytkowników), tworzenie 

galerii zdjęć w artykułach, zarządzanie rozmiarami zdjęć, możliwość umieszczania kilku artykułów  

w formie skrótów do rozwinięcia, możliwość włączenia funkcjonalności dla każdej zakładki, 

 wszystkie opcje w panelu administratora (kokpicie) mają być przetłumaczone na język polski. Panel 

administratora ma zapewniać edytowanie treści (całej zawartości strony, m.in. 

http://www.zwieckiraj.pl/
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tekst, grafika, dodawanie linków, playerów audio, video). Dodawanie/edycja treści musi uwzględniać fakt, 

iż użytkownicy będą kopiować treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office Word, Open Office, tak więc 

przy kopiowaniu treści powinno następować automatycznie czyszczenie treści do postaci czystego 

tekstu/kodu HTML z dozwolonymi tagami, 

 panel administrowania musi być wyposażony w rozbudowany system edytora tekstu, 

 modułowa konstrukcja strony musi zapewnić możliwość jej rozbudowy/edycji: o dodatkowe pola, zakładki 

(tworzenie, usuwanie), menu (ustalanie hierarchii), banery (pełne zarządzanie systemem banerów na całej 

stronie (możliwość umieszczania banerów w formacie zdjęć, animacji lub plików video) itp., w zależności 

od potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji projektu. Wykorzystane narzędzia nie mogą generować 

dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.), 

 wyszukiwanie treści na stronie www, 

 zarówno strona jak i CMS powinny być obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, 

 dostępność dla wszystkich internautów bez względu na rodzaj niepełnosprawności, projekt graficzny musi 

być zgodny ze standardem WCAG 2.0. 

 utworzenie kont z odpowiednimi uprawnieniami dla użytkowników np. administrator, autor, gość, 

 stworzenie kalendarza, z możliwością wprowadzania nowych wydarzeń, które będą w nim widoczne,  

 galeria zdjęć z podziałem na katalogi, 

 funkcja strony do druku, funkcja przeformatowania publikacji na stronie na format do druku, 

 możliwość pobierania dokumentów ze strony, funkcja generowania zawartości strony na PDF, 

 integracja z serwisami społecznościowymi (Facebook) z możliwością dodania opcji „lubię to” oraz 

„udostępnij” pod prezentowaną w serwisie treścią, 

 konfiguracja formularza kontaktowego, 

 integracja z Google Maps,  

 rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics,  

 rejestracja i uruchomienie narzędzi Google Webmaster Tools, 

 rejestracja strony w indeksie Google,  

 instalacja skryptu informującego o plikach Cookie,  

 wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies, 

 funkcja Newslettera, 

 kalendarz wydarzeń pozwalający dodać nowe wydarzenia lub dopisać wydarzenia z aktualności, 

 licznik gości – w trybie edycji dla Zamawiającego, 

 wprowadzenie dostarczonych przez Zamawiającego danych do strony internetowej (menu, galeria, 

aktualności, inne treści) – z wykorzystaniem dotychczasowej zawartości strony WWW,  

 pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie, mechanizm powinien umożliwiać wymienne 

umieszczanie banerów (w formie JPG lub plików video), system banerów powinien mieć opcję rotacyjnego 

wyświetlania się kilku banerów w jednym polu, 

 wideocasty – możliwość załączania plików video w każdym artykule oraz na stronie głównej, 

 stworzenie dokumentacji technicznej dla osoby obsługującej witrynę internetową,  przeszkolenie osób  

w siedzibie Zamawiającego z obsługi panelu CMS (z zakresu funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania 

treścią w serwisie oraz dostarczenie instrukcję obsługi CMS w wersji papierowej), 
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7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych i/lub multimedialnych, Wykonawca 

musi posiadać do nich pełnię praw autorskich. Wraz z zakupem projektu strony internetowej z systemie 

CMS Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia platformy testowej Zamawiającemu. 

9. Cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględnić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi 

panelu CMS, wykonane w biurze Zamawiającego, a także utworzenie 6 skrzynek mailowych na domenie 

zwieckiraj.pl. Wsparcie techniczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony www w razie 

potrzeb Zamawiającego 2 godziny miesięcznie w okresie 12 m-cy od przeprowadzonego szkolenia  

w zakresie obsługi strony. 

10. W momencie finalnego uruchamiania serwisu wszystkie wykorzystane komponenty muszą być 

zaktualizowane do najnowszej wersji. 

11. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne, graficzne, 

administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia projektu strony internetowej zgodnie  z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem funkcjonalno-użytkowym. 

12. Strona będzie zgodna graficznie z Systemem Identyfikacji Wizualnej (logotypy będą dostarczone przez 

zleceniodawcę wraz z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020). 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: miesiąc wrzesień 2016 roku. 

Na etapie składania oferty oczekujemy wizualizacji strony w formacie jednego z popularnych plików 

graficznych np. JPG, PNG, BMP itp.,  

Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty, zawrze Umowę o świadczenie usług z Wykonawcą,  

W terminie 7 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien przedstawić wstępną wersję strony 

internetowej (wykorzystując proponowany na etapie składania oferty i wybrany przez Zamawiającego projekt 

graficzny – uwzględniający ewentualne sugestie Zamawiającego). 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna:  

- być przygotowana w języku polskim,  

- zawierać dane oferenta (nazwa i adres firmy, NIP, telefon kontaktowy, imię i nazwisko osoby do kontaktu 

ws. oferty), 

- zawierać cenę brutto, 

- zawierać rekomendacje/dokumenty potwierdzające doświadczenie w opracowywaniu serwisów 

internetowych, w tym w realizacji podobnych zadań oraz wizualizację projektu strony w formacie jednego  

z popularnych plików graficznych np. JPG, PNG, BMP itp. 

Cena określona w ofercie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i prac oraz zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym. 

Cena wyrażona jest w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis 

powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.  

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć: do dnia 8 sierpnia 2016r. do godziny 12.00  

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zywieckiraj.pl lub 

też dostarczona osobiście/ za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania 

„Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice. 

mailto:biuro@zywieckiraj.pl
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O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura LGD.  

Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem Zamówienia.  

W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.zywieckiraj.pl i w siedzibie Biura LGD.  

 

VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:  

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert,  

- nie zawiera czytelnego podpisu osoby upoważnionej lub pieczątki imiennej bądź firmowej,  

- została złożona po terminie. 

2) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Na wybór oferty wpływ będą miały 

następujące kryteria:  

a) Cena - gwarancja nie zmienności oferty do końca realizacji zadania - 60%, 

b) Doświadczenie w opracowywaniu serwisów internetowych, w tym w realizacji podobnych zadań oraz 

wizualizacja projektu strony w formacie jednego z popularnych plików graficznych np. JPG, PNG, BMP 

itp - 40%.  

 

Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami (1% = 1 pkt) 

Zgodnie z przedstawionymi wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym 

wzorem: Won = An + Bn 

Won – wskaźnik oceny „ofert n” 

 

Przy czym poszczególne składniki ocen będą obliczane w następujący sposób: 

 

A – oferowana cena brutto zamówienia 

 

An – liczba punktów przyznanych, gdzie: 

  

             Najniższa oferowana cena 

An = ------------------------------------------ x 60 pkt 

          Oferowana cena wykonawcy „n” 

 

B – Doświadczenie w opracowywaniu serwisów internetowych, w tym w realizacji podobnych zadań 

oraz wizualizacja projektu strony w formacie jednego z popularnych plików graficznych np. JPG, PNG, 

BMP itp. 

 

Bn – liczba punktów przyznanych na podstawie złożonej oferty, gdzie: 

40 pkt – doświadczenie w opracowaniu 10 serwisów internetowych (10 rekomendacji) oraz 3 projekty 

wizualizacji graficznej strony w formacie jednego z popularnych plików graficznych np. JPG, PNG, BMP itp. 

30 pkt doświadczenie w opracowaniu 10 serwisów internetowych (10 rekomendacji), 1 projekt wizualizacji 

graficznej strony w formacie jednego z popularnych plików graficznych np. JPG, PNG, BMP itp. 

20 pkt doświadczenie w opracowaniu 10 serwisów internetowych (10 rekomendacji), 

10 pkt – doświadczenie w opracowaniu 5 serwisów internetowych (5 rekomendacji), 

0 pkt – brak doświadczenia. 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która osiągnie największą wartość punktową.  
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich 

wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:  

- zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-maila.  

- poinformuje pozostałych oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Wybrany oferent otrzyma w terminie do 3 dni projekt umowy przygotowany przez Stowarzyszenie LGD 

„Żywiecki Raj”. 

 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 Operacja będzie finansowana ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków krajowych w ramach Poddziałania 19.4. 

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.  

 Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji usługi. 

 Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentem jest Magdalena Haase, Kierownik biura LGD „Żywiecki 

Raj”: e-mail: biuro@zywieckiraj.pl 

 Informacje można uzyskać tylko i wyłącznie e-mailowo w dniach roboczych. 

 W korespondencji kierowanej do LGD należy posługiwać się nadanym numerem zapytania. 

Uprzejmie informujemy, że: 

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania 

przyczyny, 

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty, 

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania 

oferenta. 

 

Oferty złożone po terminie 8 sierpnia 2016 roku nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może 

żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty 

zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej 

Zamówienia.  

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy o Prawo zamówień publicznych. 

Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczane na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej 

oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia Zamówienia. 

 

Z poważaniem, 

mailto:magda.h@zywieckiraj.pl
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……………………………………. 

 (Pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 

ul. Królowej Jadwigi 6 

34-325 Łodygowice 

NIP: 553 24 34 718  

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz obsługę techniczną i hosting 

strony internetowej 

 

III. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu za: 

1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej   

Cena brutto  …………….………………………..  PLN 

Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN    

2. Obsługa techniczna i hosting strony internetowej 

Cena brutto  …………….……………………….. / miesięcznie PLN 

Słownie: …………………………………………………………………..…………./ miesięcznie PLN    

 

Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się ze zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego uwag. 

b) Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty . 

 

 

 

 

 

………………………………………            …...……….………………………………. 

Miejscowość i data  (podpis osoby/osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


