Oznaczenie sprawy: DIK-KS.271/1/2018

Zubrzyca Górna, 19.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej projektu „Przy wiejskiej
drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych dla Muzeum – Orawskiego
Parku Etnograficznego (M-OPE), na co składają się następujące elementy:
 zaprojektowanie układu strony internetowej,
 zaprojektowanie i wdrożenie projektu funkcjonalnego strony internetowej, w tym wdrożenie systemu
zarządzania treścią (CMS),
 zaimplementowanie bieżącej treści oraz grafiki dotyczących projektu ze stron partnerów projektu oraz
dostarczonych przez nich na nową stronę internetową na serwerze M-OPE,
 stworzenie dwóch pełnych wersji językowych strony (polska i słowacka), a także podstawowej wersji
angielskiej zgodnie z wytycznymi opisanymi w specyfikacji technicznej,
 umieszczenie nowopowstałej strony na serwerze M-OPE pod wskazanym przez zamawiającego adresem,
 przeprowadzenie testów przed wdrożeniem nowej strony internetowej,
 opieka techniczna nad stroną internetową (usuwanie usterek w funkcjonowaniu w terminie do 48 h od ich
zgłoszenia na adres e-mail wskazany przez oferenta przez okres 5 lat),
 przeprowadzenie podstawowego szkolenia z obsługi CMS dla pracowników M-OPE,
 przeniesienie autorskich praw majątkowych do strony i autorskich praw zależnych do jej modyfikacji na MOPE,
 całość zamówienia powinna być wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną – Załącznik nr 3.
2. Termin wykonania zamówienia: 30.05.2018 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:
a)

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat min. 2 zamówień
polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu strony internetowej.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:

a)
b)

podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (min. 2) zamówień polegających na
zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu strony internetowej – Załącznik nr 2.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
a)


b)



wykaz osób do kontaktu:
Leszek Janiszewski
Krzysztof Świerczek
dane kontaktowe:
telefonicznie: 18 28 527 09
elektronicznie: leszek@orawa.eu; biuro@orawa.eu.

6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy.
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Oferta musi być przygotowana w języku polskim na formularzu wg wzoru załącznika 1 wraz z wymaganymi
dokumentami.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej do dnia
31.01.2018 r. do godziny 12:00. Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub poprzez e-mail.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
a)



b)

Cena oferty musi obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu wraz z:
wszelkimi podatkami,
kosztami związanymi z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy,
kosztami dojazdów do siedziby Zamawiającego w celu dokonania podstawowego szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert z ceną znacząco niższą niż wynikająca
z wyceny będącej w jego dyspozycji. Takie oferty potraktowane będą jako oferty z rażąco niską
ceną, determinującą istotne ryzyko niewykonania zamówienia.

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty w danej części Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: CENA (z
podatkiem VAT) za pełny zakres zamówienia– 100% oceny oferty,
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 100

