
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kołobrzeg, dnia 7 kwietnia 2017 r. 
UA.271.3.2017.KB 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG 
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
NIP 671-16-98-541, REGON 330920736 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 EUR na zadanie:  

budowa, opracowanie i wdrożenie strony internetowej pod adresem 
www.rewitalizacja.kolobrzeg.pl 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na budowie, wstępnym opracowaniu 
zawartości merytorycznej i graficznej oraz wdrożeniu strony internetowej pod adresem 
www.rewitalizacja.kolobrzeg.pl w celu utworzenia Wirtualnego Biura Rewitalizacji. Strona 
będzie również narzędziem partycypacji społecznej w ramach przygotowania, realizacji 
 i oceny rewitalizacji. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Budowa responsywnej witryny internetowej w formacie CMS o dowolnej ilości zakładek 
z możliwością dodania ankiety, formularzy kontaktowych, zgłoszeniowych pop up”ów, 
newsletterów,  

2) Budowa modułu zarządzania nawigacją strony, umożlwiającego dodawanie dowolnej 
ilości zakładek, ankiety, formularzy kontaktowych, zgłoszeniowych, pop up’ów, 
dodawanie galerii zdjęć do artykułów, 

3) System zarządzania treścią musi posiadać wbudowany edytor typu WYSIWYG 
(posiadający co najmniej 3 tryby: edycyjny, podglądu HTML, oraz podglądu strony-
preview); Edytor powinien umożliwić swobodne osadzanie plików (artykułów, zdjęć, 
tabel wewnątrz treści artykułów, formularzy itd.) i hiperłączy,  

4) System zarządzanie treścią musi posiadać możliwość wyboru przez administratora 
dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami,  
wg. priorytetu, alfabetycznie) oraz być przeszukiwany według równych kryteriów,  
m.in. nazw pliku, daty ID artykułu. 

5) Budowa modułu prezentacji aktualności, 
6) Stworzenie systemu uprawnień dla użytkowników na co najmniej dwóch poziomach: 

administrator i redaktor; możliwość dodania nowych użytkowników, 
7) Strona internetowa musi spełniać standard WCAG 2.0 
8) Witryna musi poprawnie wyświetlać się w najnowszych wersjach przeglądarek 

internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, 
Microsoft Edge, 

9) Wszystkie treści zamieszone na stronie będą miały możliwość generowania  
ich do dokumentów pdf oraz wersji do wydruku, 
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10) Zintegrowanie strony z narzędziami analitycznymi, 
11) Witryna musi posiadać zabezpieczenie antyspamowe, 
12) Witryna musi posiadać mechanizm obsługi błędów, 
13) Strona musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 

2000/2003,2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, 
mpeg, mp3, avi, mwv, zip, rar  oraz innych plików dowolnego formatu i określonego 
rozmiaru 

14) Tworzenie kopii zapasowej strony (serwis i baza MySQL) 
15) System socialmedia 
16) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wstępnego 

uzupełnienia strony treścią przygotowaną przez Zleceniodawcę. 
 

2. Pozostałe warunki zlecenia. 

1) Witryna internetowa będzie produktem autorskim Wykonawcy, niezapożyczonym  
i niezaadoptowanym z projektów ogólnodostępnych, 

2) Utworzenie strony nie może się wiązać z opłatami licencyjnymi oraz innymi kosztami 
związanymi z zakupieniem dodatkowego oprogramowania umożliwiającego jej 
poprawne działanie lub umożliwiające poprawne zarządzenie systemem prowadzania 
treści. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej 
realizacji zadania. 

4) Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od zrealizowania usługi, w trakcie 
których będzie zobowiązany do  naprawy błędów w oprogramowaniu w ciągu 5 dni 
roboczych od ich zgłoszenia drogą e-mailową. 

5) Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania. 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej kody źródłowe wraz  
z bazą danych, niezbędne do prawidłowego działania serwisu internetowego. 

3. Planowany termin realizacji zamówienia. 

Nie dłużej niż do 6 tygodni od podpisania umowy. 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia, 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, które można 

udokumentować; w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia wykazu wykonanych usług, zawierających 
linki do wykonanych i działających stron internetowych wraz z referencjami, 
protokołami odbioru lub innymi dokumentami wskazującymi należyte wykonanie 
usługi,  

3. Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz odpowiednią ilością osób 
zdolną do profesjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem spełnienia wymogów 
podanych w punkcie 3. 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ SPOSÓB ICH PRZYGOTOWANIA 

1. Sposób przygotowania oferty 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą: 
1) Nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz NIP 

Wykonawcy, 
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2) Proponowaną cenę netto i brutto, obejmująca wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) Termin realizacji zamówienia, 
4) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług, o których mowa w dziale II pkt 2 wraz  

linkami do stron, referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami 
poświadczającymi należyte wykonanie wszystkich ujętych w wykazie usług. 

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

2. Miejsce i termin złożenia oferty. 
Oferty z dopiskiem Oferta na budowę, opracowanie i wdrożenie strony internetowej 
pod adresem www.rewitalizacja.kolobrzeg.pl 

 należy składać: 

 osobiście w siedzibie Zamawiającego, adres: 
Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Ratuszowa 13,  
78-100 Kołobrzeg (pokój 311 – sekretariat wydziału), 

 pocztą na ww. adres, 
 
Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 13:00. 
Oferty przesłane bądź złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. Decyduje data 
 i godzina wpływu do Zamawiającego.  

IV. OCENA OFERT 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena oferowana (wartość brutto)  o wadze 70 % 
Przy ocenie kryterium „cena oferowana” zostanie wykorzystany wzór: 
X1= (cena brutto oferty najniższej / cena brutto badanej oferty) x 70 pkt 

2. Ilość wykonanych i potwierdzonych usług o wadze 30 % 
Do tego kryterium Zamawiający zastosuje przydział punktów: 
10 pkt za wykonanie udokumentowanych 3 stron internetowych, 
20 pkt za wykonanie udokumentowanych 8 stron internetowych, 
30 pkt za wykonanie udokumentowanych 15 stron internetowych. 
X2= ilość przydzielonych punktów 
 
W celu obliczenia łącznej wartości punktów Zamawiający zastosuje wzór: 
Z = X1 + X2   Z – łączna ilość punktów 

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samej łącznej wartości ilości punktów, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, Wykonawcy 
zostaną zaproszeni do dodatkowych negocjacji. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych. 
 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą 
elektroniczną. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego 
oraz do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podania przyczyny. 

4. Termin związania z ofertą obowiązuje przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
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Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Pani Karolina Bilska 
Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg 
telefon: 94 35 515 74, e-mail: k.bilska@um.kolobrzeg.pl 
 

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenia zgody 
na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu w BIP-ie Urzędu 
Miasta Kołobrzeg. 
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