ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania
i administrowania strony internetowej dla projektu pn. „Równość kobiet i mężczyzn
w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej”.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5
Adres głównej strony internetowej: www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się informacje
o projekcie.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zaprojektowania, stworzenia, utrzymania
i administrowania strony internetowej dla projektu pn. „Równość kobiet i mężczyzn
w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej”,
oraz jej aktualizacji, na serwerze zapewnionym przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, w oparciu o Wytyczne WCAG 2.0 oraz zgodnie z wymogami wskazanymi
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Projekt trwa od 1 października 2013 r. do 30 września 2015 r.
Wymagania dotyczące strony:
- propozycje 2 projektów graficznych serwisu z zaproponowaniem kolorystyki, loga i hasła
projektu – system identyfikacji wizualnej projektu, zaproponowanie układu strony i podziału
treści oparte o standardy HTML 5 i CSS 3, które będą poprawnie wyświetlane również na
urządzeniach mobilnych oraz które będą uwzględniały wyświetlenie około 8 zakładek;
- zgodna z Wytycznymi WCAG 2.0 opracowanymi przez konsorcjum W3C
(http://www.w3.org/TR/WCAG/, http://dostepnestrony.pl/wcag-2-0-w-skrocie/)
- zapewnienie poprawnego funkcjonowania serwisu w przeglądarkach: Internet Explorer 8+,
Mozilla Firefox 20.x+, Opera 11.5+, Google Chrome 26.x+
- stworzenie kontrastowej wersji strony dla osób słabo widzących;
- umożliwienie zmniejszania/zwiększania tekstu przez użytkownika;
- optymalizacja strony pod wyszukiwarki internetowe (SEO);
- Strona powinna posiadać następujące funkcjonalności:
przeglądanie dokumentów PDF na stronie www;
wyszukiwanie dokumentów w serwisie;
1

automatyczne tworzenia metatagów na podstawie tytułu i treści dodanego
komunikatu na stronie;
tworzenia mapy strony z określaną przez użytkownika częstotliwością;
tworzenia szczegółowych statystyk;
wysyłanie Newslettera;
tworzenie archiwum wiadomości;
wydruk dowolnego artykułu przez użytkownika serwisu;
formularz kontaktowy;
edytor WYSIWIG który m.in. zawiera następujące opcje:
o zapewnienie możliwości dodawania plików (zdjęć, dokumentów do
pobrania itp.) do artykułu z poziomu edytora WYSIWIG,
o łatwe dodawanie plików multimedialnych (np. z You Tube) bez
konieczności uploadu pliku multimedialnego na serwer WWW strony
Projektu. Multimedia powinny być uzupełnione o przyciski HTML,
które powinny dobrze działać we wszystkich czytnikach ekranu oraz
przy użyciu do obsługi strony, samej klawiatury,
o możliwość przeklejania treści z programu Word z zachowaniem
odpowiedniego formatowania;
o możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami;
o upload plików (zdjęciowych, filmowych, radiowych oraz
dokumentów);
o możliwość edycji kodu HTML;
o możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami;
- umożliwienie integracji z serwisami: MPiPS, YouTube, Twitter, Facebook;
- stworzenie Funpage’a Projektu na Facebooku;
- instalacja i skonfigurowanie serwisu pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa;
- prawa autorskie stworzonej strony, logo, hasła będą przekazane na Zamawiającego, a pliki
graficzne należy dostarczyć w następujących standardach: ai. psd. png. jpg. eps. cdr. pdf.
- stworzenie forum dyskusyjnego;
-strona powinna być prosta, czytelna, funkcjonalna. Preferowane będą rozwiązania oparte o
CMS-y na licencji open source.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a) Termin wykonania usługi: 20 dni od dnia podpisania umowy.
b) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wstępnej wersji projektu przedmiotu
zamówienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w celu
weryfikacji i naniesienia ewentualnych uwag ze strony Zamawiającego (w tym propozycja
loga, hasła, kolorystyki).
c) Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: u Wykonawcy.
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że:
a) posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie (ewentualnie
zaplecze kadrowe) do wykonania przedmiotu zamówienia (dodatkowym atutem
będzie doświadczenie Wykonawcy w realizacji stron www, tworzonych dla projektów
współfinansowanych z środków UE);
b) posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zrealizowanie usługi lub
posiada możliwość realizacji usługi w oparciu o usługi podwykonawców;
c) ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania.

5. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
- PLN
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
b) Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i
nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e) Oferty cząstkowe nie będą rozpatrywane.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wycenę przedmiotu zamówienia w całości (brutto, netto);
b) wycenę (brutto, netto) poszczególnych elementów oferty:
- zaprojektowania (wraz z SIW) strony www,
- stworzenia strony www,
- przekazania praw autorskich SIW oraz projektu graficznego strony,
- koszty poszczególnych modułów/komponentów dodatkowych serwisu,
- koszt hostingu i domeny (człon.pl) na 24 miesiące,
- koszt zapewnienia utrzymania i administrowania oraz aktualizacji strony przez okres
21 miesięcy.
c) Oświadczenie o braku powiązań według załącznika.
Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a
Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być
udostępnione innym uczestników postępowania.
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7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI
WYKONAWCAMI
Pani Katarzyna Tuszyńska, e – mail Katarzyna.Tuszynska@mpips.gov.pl
Pani Krystyna Kulka, e – mail Krystyna.Kulka@mpips.gov.pl
8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę wraz z załącznikiem należy przesłać do dnia 25 listopada 2013 roku, do godz. 15.00,
na adres mailowy:
Katarzyna.Tuszynska@mpips.gov.pl,
Krystyna.Kulka@mpips.gov.pl.
W tytule maila proszę podać nr: Progress/1/2013.
9. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone ze względów
formalnych.
2. O wyborze oferty będzie decydować cena za przedmiotową usługę, przy czym
porównaniu podlegać będą poszczególne wyceny szczegółowe brutto oferty oraz
projekt graficzny serwisu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.
10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
11. FINANSOWANIE
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Równość kobiet i mężczyzn w
procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej,
współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego
PROGRESS.
12. UWAGI KOŃCOWE
a)

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitałowo.
b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w
rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do zawarcia umowy. Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia
swojej decyzji.

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
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