ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 000 EUR

I.

Dane dotyczące Zamawiającego
Minister Edukacji Narodowej
Al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Minister Edukacji Narodowej w systemie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji dla Działań 2.10, 2.13, 2.14 i 2.15. Jednym z zadań Instytucji jest
prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w celu zapewnienia zgodności realizacji Działań
2.10, 2.13, 2.14 i 2.15 z wymogami wspólnotowymi i krajowymi. Działania informacyjne skierowane są
do ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów oraz podmiotów realizujących projekty.
II.
Tryb udzielenia zamówienia
Z uwagi na źródło finansowania zamówienia (Pomoc Techniczna PO WER) oraz wytyczne
obowiązujące przy wydatkowaniu tych środków, w szczególności zasadę efektywnego zarządzania
środkami publicznymi przy zamówieniach, których wartość nie przekracza 30 tys. EUR, Zamawiający
jest zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru podmiotu realizującego zamówienie.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy wykonania podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój do istniejącej strony www.efs.men.gov.pl oraz serwisowania i 12 miesięcznej gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
IV.
Terminy:
Termin złożenia oferty – do 3 grudnia 2015 roku
Termin realizacji zamówienia – propozycja terminu składana w ofercie (będzie podlegać ocenie).
V.
Cena zamówienia
Cena oferty musi dotyczyć całkowitej kwoty i zostać wyrażona cyfrowo (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku) oraz słownie, w złotych polskich (PLN) wraz ze stawką podatku VAT - należy
podać kwotę netto i brutto.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia i sposobu oceny ofert
W składanej ofercie Wykonawca powinien zaproponować cenę wykonania usługi, zgodnie z danymi
technicznymi przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszej oferty.
VI.

Oferty zostaną ocenione wg kryteriów:
Ceny - 40%
terminu realizacji – 40%

1

doświadczenia potwierdzenie wykonania 5 stron internetowych (niezbędne przekazanie linków
do stron oraz dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług, np. referencji, protokołów
odbioru) – 20%.
Oferty niespełniające wymogu realizacji w określonym przez Zamawiającego terminie nie będą
oceniane i zostaną odrzucone.
VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. W niniejszym postępowaniu korespondencja przekazywana będzie pocztą elektroniczną na adres:
magdalena.marchlewska@men.gov.pl
Załączniki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Opis serwisu internetowego Instytucji Pośredniczącej MEN
Schemat podstrony PO WER
Wzór umowy
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Zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie do wdrożenia podstrony dotyczącej Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamawiający przekaże projekty graficzne – wzory kolejnych
stron oraz schemat podstrony.
II. Szczegółowy opis techniczny usługi:
a. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przystosowanie posiadanej przez Zamawiającego aplikacji WWW opartej o system CMS
Wordpress w wersji 4.3.1 zgodnie z wytycznymi (załącznik nr 2 - Opis serwisu internetowego
Instytucji Pośredniczącej MEN ).

2. Wykorzystanie opracowanych przez Zamawiającego gotowych elementów graficznych

3.
4.
5.
6.

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz ich zastosowanie w motywie (Dream Theme –
The7) aplikacji Wordpress (załącznik nr 2 - Opis serwisu internetowego Instytucji
Pośredniczącej MEN). Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane elementy graficzne w
formie plików graficznych PSD.
Zaprojektowanie struktury menu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (załącznik nr 3 schemat podstrony PO WER).
Przekazanie Zamawiającemu przygotowanej aplikacji.
Zapewnienie wsparcia w postaci 40 h roboczych do wykorzystania w okresie 3 miesięcy
od zakończenia prac potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zapewnienie gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy
od zakończenia prac potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym .

b. Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram prac.
2. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych wtyczek (plugin) do aplikacji
Wordpress, niezbędnych do realizacji niniejszego Zamówienia, Wykonawca wytworzy lub
zastosuje gotowe wtyczki na własny koszt jednocześnie przekazując wszelkie prawa
do dalszego, nieodpłatnego ich wykorzystania.
3. Wprowadzone zmiany w motywie nie mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonalność aplikacji
WWW, w szczególności zostanie zachowana responsywność strony.
4. Wykonawca gwarantuje, że przystosowana aplikacja WWW będzie spełniać wymogi związane
z WCAG 2.0 na poziomie AA.
5. Wykonawca gwarantuje, że przystosowany motyw systemu CMS będzie działał prawidłowo,
a automatycznie wykonywane aktualizacje nie wpłyną negatywnie na działanie motywu oraz
aplikacji WWW.
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