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Opole, dnia 20.05.2015r 

 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT 

 
Wykonanie serwisu WWW wraz z Systemem zarządzania treścią  

oraz indywidualnym projektem graficznym 
 

Informacja o 
Zamawiającym 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych  
z siedzibą w Opolu 
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole 
NIP: 754-13-06-435 
KRS:0000041765 
Tel. 77 454 25 97 
Fax 77 454 56 10 
www.fundacja.opole.pl 
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie 
odpowiedzi na pytania oferenta: frssek@fundacja.opole.pl 

Przedmiot zamówienia Wykonanie serwisu WWW wraz z Systemem zarządzania treścią oraz  
indywidualnym projektem graficznym 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Opracowanie układu oraz zawartości strony według sugestii                          

i propozycji Zamawiającego obejmujące przygotowanie 
indywidualnego projektu graficznego strony WWW z 
uwzględnieniem sugestii Zamawiającego, zawierające w 
szczególności: 

- wielostopniowe menu, 
- nieograniczoną liczbę podstron – według potrzeb Zamawiającego, 
- prezentację zawartych w serwisie danych w sposób przejrzysty                      
i uporządkowany, 
- bieżące aktualizowanie zawartości strony WWW poprzez system CMS, 
z możliwością zamieszczania informacji w następujących formach - 
tekstu z dołączonymi fotografiami, galerii fotografii, fotografii z opisem, 
prezentacji i plików do pobrania (format JPG, DOC, PDF i inne), 
- wyszukiwarkę w ramach strony WWW - wyszukiwanie informacji i 
treści na podstronach, 
- przejrzysty i intuicyjny formularz kontaktowy z mapą Google w dziale 
kontakt wraz z możliwością przejścia na stronę mapy Google,                                 
a następnie wyznaczenia trasy podróży, 
- wypełnienie strony WWW treścią dostarczoną przez Zamawiającego – 
zgodnie z aktualną stroną WWW, 
- dwie wersje językowe strony: polska i niemiecka. 
2. Wykonanie strony WWW przyjaznej dla przeglądarek Google, 

funkcjonująca w ramach wszystkich dostępnych przeglądarek. 
3. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi panelu administracyjnego                   

w ramach strony WWW wydelegowanego w tym celu pracownika 
Fundacji. 

4. Możliwość rozbudowy Serwisu WWW o dodatkowe składniki 
systemu i funkcjonalności w ramach dodatkowych zleceń. 

5. Obsługa serwisu WWW przez 12 miesięcy od dnia uruchomienia 
serwisu w ramach 10 godzin miesięcznie. W tym czasie Wykonawca 
zapewnia pomoc merytoryczną, techniczną i diagnostyczną w 
zakresie funkcjonowania strony WWW. 
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5. Obowiązek usuwania błędów w serwisie, powstałych w trakcie 
dostosowywania systemu CMS dla potrzeb Zamawiającego w ciągu 24 
godzin od ich wykrycia. 

Termin realizacji 
zamówienia 

1. Wykonawcę zobowiązuje się do przedstawienia projektu wstępnego 
serwisu WWW najpóźniej do 7 dni od odebrania materiałów 
niezbędnych do wykonania projektu wstępnego, na który będzie 
składać się przygotowanie w formacie graficznym strony głównej 
serwisu WWW. W przypadku nie zaakceptowania  graficznego 
projektu wstępnego serwisu WWW Wykonawca wykona kolejny 
projekt nie później niż do 7 dni roboczych. 

2. Wykonawcę zobowiązuje się do przedstawienia Zlecającemu 
projektu końcowego przedmiotu zamówienia najpóźniej do 28 dni 
od odebrania materiałów niezbędnych do zakończenia projektu 
końcowego. 

Kryteria oceny wyboru 
Wykonawcy 

Całe postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy nie jest prowadzone 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 
177) Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie Formularza Ofertowego oraz załączników 
opisanych w Ogłoszeniu o zamówieniu. Ocena spełniania warunków 
będzie przeprowadzona metodą „spełnia” / „nie spełnia”. W pierwszej 
kolejności Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy 
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez 
podania przyczyny oraz do wystąpienia do Oferenta z zapytaniem 
dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, 
ograniczenia zakresu lub unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn. Zamawiający może odrzucić oferty zawierające rażąco niskie 
ceny. 

Termin składania ofert Termin końcowy składania ofert:  do 25.05.2015r 
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po 
terminie podlegają odrzuceniu. 

Warunki udziału w 
postępowaniu - sposób 
przygotowania oferty: 

- Oferta musi być wypełniona zgodnie z wzorem Formularza Ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
- Zamawiający wymaga dołączenia do Formularza Ofertowego 
następujących Załączników:  

1. Materiałów przedstawiających co najmniej 3 dotychczasowe 
realizacje podobnych zleceń w formie elektronicznej lub 
papierowej. 

- Oferta musi zostać przygotowana na pełen zakres ogłoszenia, nie 
przewiduje się rozpatrywania ofert częściowych. 
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. 
Zaleca się sporządzenie Formularza Ofertowego na komputerze. 
- Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. 

Sposób składania ofert  
(adres mailowy, nr faksu) 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
frssek@fundacja.opole.pl   
lub w formie wydruku w siedzibie: 
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
Ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
Z dopiskiem: „Nabór ofert – wykonanie serwisu WWW wraz z Systemem 
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zarządzania treścią oraz  indywidualnym projektem graficznym”  

Forma płatności Przelew na podstawie Faktury VAT. Termin oraz szczegóły zamówienia 
określać będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym,                   
a wybranym Oferentem.  

Informacje dodatkowe Negocjacje z Oferentami: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do 
odstąpienia od zlecenia zamówienia, w przypadku nieuzyskania 
porozumienia w toku prowadzonych negocjacji; 
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej 
oferty w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, odmówi wykonania zlecenia; 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub 
odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego 
tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 
Odrzucenie Oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
- Oferta nie będzie zgodna z warunkami udziału w postępowaniu -
sposób przygotowania oferty, opisanymi w treści Ogłoszenia; 
- Oferta zostanie złożona po terminie ustalonym w niniejszym 
Zapytaniu, jako termin końcowy składania Ofert. 
Pozostałe: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed 
terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym 
etapie postępowania bez podania przyczyny.   
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie 
jako najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty. 

 
Opole, 20.05.2015r 

 

 

 

 


