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WS.3037.5.2019.IV 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zadania polegającego na dostarczeniu platformy/systemu informatycznego: 
Dostawa „Generatora wniosków” 

 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom ustawy o 

zamówieniach publicznych. 

I. Zamawiający: 

 Gmina Miasto Kołobrzeg 

 ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

 NIP: 671-16-98-541 

 REGON: 330920736 

 Tel: 94 35 51 500 
 

II. Tryb zamówienia, forma zaangażowania. 
1. Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

efektywności, jawności, przejrzystości i równego traktowania Wykonawców. 
2. Formą zaangażowania będzie umowa cywilnoprawna. 
 

III. Przedmiot zamówienia. 

1. Świadczenie usługi ciągłej platformy/systemu informatycznego pod nazwą „Generator 

wniosków”. 

2. Świadczenie usługi jednorazowej szkolenia w zakresie obsługi „Generatora wniosków”. 

3. Świadczenia usługi wsparcia, w tym nadzoru autorskiego nad dostarczonym „Generatorem 

wniosków”. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Ad. 1.  

 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu w 

sposób ciągły usługę dostępu do platformy/systemu informatycznego pozwalającego na obsługę 

zadań publicznych w ramach działalności pożytku publicznego wynikających z obowiązujących w 

Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego. Usługa musi spełniać co 

najmniej następujące warunki: 

1) Usługa zapewnia funkcjonalność dla Zamawiającego (jego pracowników) umożliwiającą co 

najmniej: 

a) zarządzanie użytkownikami ich uprawnieniami z możliwością nadania uprawnień do 

tworzenia, modyfikowania, kończenia konkursów ofert; 

b) przygotowywanie i publikowanie dowolnej liczby ogłoszeń o konkursach wraz z 



przygotowaniem formularzy wniosków ofertowych, oceny formalnej wniosków, oceny 

merytorycznej wniosków, sporządzania projektów umów i oceny sprawozdań ze 

zrealizowanych umów; 

c) ocenę formalną i ocenę merytoryczną wniosków złożonych przez podmioty biorące udział w 

postępowaniu konkursowym; 

d) wyszukiwanie wniosków ofertowych po różnych parametrach, w tym możliwość ich 

przeglądania; 

e) możliwość definiowania grup oferentów z uwzględnieniem różnych kryteriów, z 

zastrzeżeniem, że do różnych grup może należeć ten sam oferent; 

f) prowadzenie korespondencji skierowanej do definiowalnej grupy oferentów; 

g) przygotowanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także 

raportów i statystyk z możliwością ich drukowania i zapisywania do pliku w wersji 

edytowalnej (edytor tekstu i/lub arkusz kalkulacyjny lub inny typ plików wymaganych 

przepisami prawa). 

2) Funkcjonalności, o których mowa w pkt 1 umożliwiają Zamawiającemu obsługę ofert na 

formularzach zgodnych w szczególności z przepisami: 

a) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688) wraz 

z aktami wykonawczymi; 

b) Ustawy o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1468) wraz z aktami wykonawczymi; 

c) Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1813) wraz z aktami wykonawczymi. 

Jeżeli wymienione wyżej akty prawa nie zawierają szczegółowych wymagań system musi 

posiadać możliwość generowania ogłoszenia konkursowego zawierającego w szczególności: 

a) rodzaj zadań lub działań i warunki ich realizacji; 

b) termin naboru wniosków; 

c) termin realizacji zadań; 

d) dostępna w konkursie alokacja środków; 

e) wysokość oczekiwanego wkładu własnego finansowego oferenta; 

f) oczekiwane załączniki; 

g) adresatów zadań; 

h) kryteria oceny ofert i wagi punktowe; 

i) termin naboru kandydatów do oceny ofert; 

j) termin na składanie ofert. 

3) Umożliwiać Zamawiającemu weryfikację wprowadzonych przez oferentów do systemu ofert z 

uwzględnieniem spełniania wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniach konkursowych 

oraz niezbędnych oświadczeniach. 

4) Ocenę formalną i merytoryczną przez Zamawiającego, która powinna być dokonywana zgodnie 

z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu konkursowym, z zastrzeżeniem, że do czasu 

ostatecznego zatwierdzenia oceny oferty przez uprawnionego użytkownika każdy upoważniony 

do dokonania oceny użytkownik może dokonywać zmian w swojej ocenie. 

5) Generowania przez Zamawiającego projektów umów zawieranych w trybie otwartych 

konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, zdefiniowanych we właściwych formularzach znajdujących się w przepisach 

wskazanych w pkt 2. Platforma/system informatyczny umożliwi Zamawiającemu generowanie 

umów na podstawie 

a) treści ofert i wstępnie zdefiniowanych parametrów charakteryzujących podmiot w ofertach; 

b) wymagań związanych z obowiązkiem dokumentowania wkładu własnego osobowego i/lub 

rzeczowego w przypadku jego wyceny; 



c) warunków realizacji zadań wskazanych w treści ogłoszenia konkursowego. 

6) Posiadania funkcjonalności dołączania do formularzy „Generatora wniosków” plików w 

standardach opisanych w części A lp. 1.1 – 1.6, 1.8-1.9, 1.11, 2.1, 2.2, 2.4 załącznika do 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

7) Umożliwiać przygotowanie ogłoszeń konkursowych na podstawie wewnętrznych przepisów 

Zamawiającego powstałych po zakupie dostępu do platformy/systemu informatycznego wraz z 

funkcjonalnościami opisanymi w pkt 3 – 6. 

8) Umożliwiać tworzenie i prezentowanie raportów zawierających dane wymagane wskazanymi w 

pkt 2 przepisami, w tym z realizacji programu współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi. 

9) „Generator wniosków” zapewni obsługę w skali roku co najmniej 100 (stu) ofert łącznie 

złożonych przez oferentów w ramach wszystkich wygenerowanych konkursów. 

10) W przypadku zakończenia usługi Wykonawca w terminie do 30 dni po zakończeniu usługi 

przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez użytkowników w systemie 

lub zapewni dostępność do nich przez 36 następujących po sobie miesięcy począwszy od dnia 

zakończenia świadczenia usługi. 

11) Usługa zapewnia funkcjonalność dla oferentów Zamawiającego umożliwiającą co najmniej: 

a) publiczny dostęp przez Internet do informacji o konkursie; 

b) rejestrację użytkowników zewnętrznych (oferentów) i administrowanie własnymi danymi; 

c) przygotowanie wniosku ofertowego wraz z automatyczną weryfikacją wprowadzonych 

danych; 

d) złożenie wniosku ofertowego z możliwością edycji/wprowadzania zmian do wskazanego 

w danym konkursie terminu naboru ofert; 

e) powiadamianie użytkownika o statusie złożonego wniosku i wyniku procesu 

oceny/zakwalifikowania wniosku do dofinansowania; 

f) złożenia sprawozdania z realizacji umowy. 

12) Funkcjonalności o których mowa w pkt 11 umożliwiają Zamawiającemu obsługę ofert na 

formularzach zgodnych w szczególności z przepisami, o których mowa w pkt 2. 

13) Usługa dostępu do „Generatora wniosków” będzie świadczona przez 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może przedłużyć czas korzystania z usługi 

na kolejne 12 miesięczne okresy. 
 

Ad.2 

1) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 10 osób (grupa 10 osób) w łącznym wymiarze 7 godzin 

zegarowych z obsługi systemu „Generatora wniosków” wraz z warsztatami mającymi na celu 

utrwalenie przekazanej wiedzy w praktyce. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 

roboczym, w godzinach od 7:30 do 15:30. Szkolenie będzie dotyczyło pracowników 

Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1-8, 11, 12 części pierwszej szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla wnioskodawców Zamawiającego w tym samym dniu, w 

którym odbędzie się szkolenie o którym mowa w pkt 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w 

dniu roboczym, w godzinach od 14:30 do 18:30. 

3) Szkolenia odbędą się w Kołobrzegu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający 

zapewni salę szkoleniową i projektor. 

4) Wykonawca przeprowadzi szkolenia we wrześniu 2019 roku. Dokładny termin szkolenia 

w porozumieniu z Wykonawcą zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 



Ad.3 

Wykonawca zapewnia w ramach realizacji dostępu do platformy/usługi: 

1) Stały dostęp do usługi za pośrednictwem sieci Internet za pośrednictwem łącza symetrycznego 

o przepustowości minimum 50 Mb/s full duplex i gwarantowanej przez operatora 

telekomunikacyjnego Wykonawcy gwarantowaną przepływność minimalną (CIR - Committed 

Information Rate) na poziomie 10 Mb/s rozliczaną w protokole TCP/IP; 

2) Dostęp do instrukcji obsługi systemu; 

3) Hosting usługi i zasoby niezbędne do administracji usługą na serwerze, bieżący nadzór nad 

prawidłowym działaniem usług; 

4) Wsparcie techniczne w zakresie bieżącego aktualizowania do nowszych wersji systemu oraz 

aktualizacji formularzy i funkcji systemu wynikających ze zmian prawnych; 

5) Zasoby sprzętowe wystarczające do prawidłowej, stabilnej i wydajnej pracy systemu „Generator 

wniosków”, przez cały okres świadczenia usługi; 

6) Usługę instalacji i uruchomienia oprogramowania serwera, uruchomienia serwera, instalację 

oprogramowania, uruchomienie i konfigurację kopii zapasowych; 

7) Wsparcie użytkowników (helpdesk) w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem świąt; 

8) Usunięcie ewentualnych awarii w terminie do 24 godzin od terminu zgłoszenia awarii; 

9) Spełnianie wymagań zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych 

dotyczących zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

10) Lokalizację Data Center wykorzystywanego przez Wykonawcę do świadczenia usługi na terenie 

Unii Europejskiej; 

11) Wykonywanie kopii zapasowych zapewniających przywrócenie danych minimum z dnia 

poprzedniego (Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dziennych kopii zapasowych), 

12) Zabezpieczenie wykonanych kopii zapasowych, które będą fizycznie umieszczane w innym niż 

serwerownia zabezpieczonym pomieszczeniu; 

13) W ramach świadczonych usług, bez dodatkowych opłat, wszelkie wymagane licencje 

systemów/oprogramowania niezbędne do uruchomienia „Generatora wniosków”; 

14) W ramach nadzoru autorskiego wprowadzanie zgłaszanych przez Zamawiającego formularzy lub 

modyfikacji formularzy z wyjątkiem tych, które stanowią wzór określony na podstawie 

przepisów, o których mowa w pkt 2 części pierwszej szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia; 

15) Ochronę usługi przed zdalną ingerencją osób nieupoważnionych, w szczególności ochronę przed 

usunięciem lub modyfikacją danych; 

16) Monitorowanie i rejestrowanie dostępu do systemu oraz przechowywania logów przez okres co 

najmniej 6 miesięcy. 

 

IV. Wymagania stawiane Wykonawcom. 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki udziału: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych 

ustawowo. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę, tzn. opracowały platformę/system służący do obsługi otwartych 

konkursów oraz tzw. małych grantów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

3. Posiadają niezbędne doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu 

składania ofert, jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje 



należycie co najmniej 5 usług odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi niniejszego 

zapytania, polegające na udostępnianiu usług generatora wniosków dla podmiotów 

organizujących konkursy. 

4. Nie zalegają z opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

5. Nie zalegają z opłatami należnych podatków. 

6. Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli wykonawca przedłożony 

stosowne oświadczenia (załącznik nr 2) za wyjątkiem ust. 3, gdzie niezbędne doświadczenie 

należy potwierdzić odpowiednimi zaświadczeniami lub referencjami. 
 

V.  Sposób przygotowania oferty. 

1. Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

2. Do oferty należy załączyć odpisy potwierdzone za zgodność z oryginałem (dokonane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) dokument potwierdzający strukturę 

organizacyjno-prawną podmiotu (np.: wypis z KRS, CEIDG). 

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny. 

Oferta winna być opatrzona pieczęcią firmową nagłówkową, posiadać datę sporządzenia oraz 

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prezentacji funkcjonalności platformy/systemu w 

siedzibie Zamawiającego. Prezentacja odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 

ustalonej z Wykonawcą. W trakcie prezentacji Wykonawca będzie zobowiązany do 

zaprezentowania istnienia funkcjonalności o których mowa w dziale III ust. 1. Prezentacja 

odbędzie się na koszt Wykonawcy, Zamawiający zapewni salę do dokonania prezentacji i 

projektor multimedialny. 

5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 
 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 28 sierpnia 2019 roku do godziny 15.30 osobiście u 

Zamawiającego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 - 100 Kołobrzeg lub pocztą 

na adres Zamawiającego. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpłynięcia oferty do 

Zamawiającego. 

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dostawa „Generatora 

Wniosków”. Nie otwierać do dnia 29 sierpnia 2019 r. 
 

VII.  Kryterium oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  
całkowita cena ofertowa (kryterium C): 60%, pożądana funkcjonalność kryterium PF): 40%. 
Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru: 

 C = (Cn : Cb)  x 60 pkt (waga kryterium); gdzie: Cn - cena najniższa Cb - cena badana 

 Ocena kryterium PF zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru: 

 PF = (PFn : PFb) x 40 pkt (waga kryterium), gdzie PFn – najwyższa punktacja przyznana po 

prezentacji PFb – punktacja przyznana za funkcjonalność uzyskaną przez badaną ofertę. 

2. Cena musi obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia określonego w dziale 

III „Przedmiot zamówienia", w tym wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia z pakietem obsługi do 100 wniosków, usługą szkoleniową oraz należnym 

podatkiem VAT. 

3. Punktacja za funkcjonalność będzie średnią arytmetyczną głosów członków komisji 

konkursowej. 



 

VIII. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego. 

Andrzej Libera – inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Kołobrzeg, e-mail: a.libera@um.kolobrzeg.pl. Z uwagi na dokumentowanie 

poszczególnych etapów postępowania możliwy jest wyłącznie kontakt mailowy. 

IX. Wymagany termin realizacji umowy. 

W ciągu 14 dni od podpisania umowy. 
 

X. Rozstrzygniecie postępowania:  

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w terminie do 06 września 2019 r. 
 

XI. Uwagi: 

1. Oferty sporządzone wadliwie, nie odpowiadające warunkom formalnym oferty określonym w 

punkcie V, lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów o zamówieniach 

publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Gminę Miasto 

Kołobrzeg. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert, odwołania zapytania 

lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

4. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oferty. 

5. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/. Oferenci 

zostaną zawiadomieni pisemnie o wynikach postępowania. 

6. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej. 

Skorzystanie z takiej możliwości będzie ograniczone do dwóch najtańszych ofert i będzie polegało 

na zaproszeniu obydwu wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, tj. ofert niższych niż 

pierwotnie złożone. Wystosowanie wezwania o jakim mowa w poprzednim zdaniu nastąpi tylko 

jeden raz.           

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram uruchamiania 

usług. Harmonogram o jakim mowa w poprzednim zdaniu wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Do czasu nie uzyskania akceptacji Zamawiającego umowa nie będzie zawierana. 

8. Termin związania złożoną ofertą: 14 dni od daty ogłoszenia wyników niniejszego postepowania. 
 

XII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania 
danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

       Informacja stanowi załącznik nr 3 do zapytania, znajduje się także na stronie internetowej: 
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/fileadmin/scripts/filedl.php?name=udzielenie_zamowienia_publicz
nego_02.pdf 
 

XIII. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2: Oświadczenia Wykonawcy. 
3. Załącznik nr 3: Informacja RODO. 
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