
Wrocław, dnia 08.06.2021 r.

Nr Sprawy: PO.2721.57.2021
L. Dz. 1771/2021/W

Zamawiający:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

zaprasza Państwa do złożenia oferty na:

Wykonanie serwisu internetowego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie serwisu internetowego dla Zamawiającego wraz z przygotowaniem

szaty graficznej, udostępnieniem systemu zarządzania treścią (CMS),

zapewnieniem certyfikatu SSL w celu szyfrowania transmisji danych Serwisu,

przeniesieniem autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych do utworów

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jego serwisowaniem

doskonaleniem, usługami gwarancyjnymi, a także świadczenie usług wsparcia

technicznego polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania,

wydajności, bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności Serwisu oraz

wsparciu w zarządzaniu stroną i ewentualnym modyfikowaniu jej elementów

przez okres jednego roku od dnia odebrania wykonanej strony przez

Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania

ofertowego — OPZ

I. Zakres zamówienia oraz termin realizacji:
Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania

ofertowego — OPZ oraz Załącznik nr 4 - wzór umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,
c) posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia tj.

udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług budowy uruchomienia

w okresie ostatnich 2 lat minimum 3 projektów serwisów internetowych,

zawierających kodowany od podstaw szablon graficzny,
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d) dysponują zasobem minimum 2 programistów znających takie języki

programowania jak jayascript oraz php,
e) Oferty, w których Wykonawcy zadeklarują dłuższy niż 6 tygodni czas

wykonania serwisu zostaną odrzucone.

Jako potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca

dostarczy wraz z formularzem oferty potwierdzające to oświadczenie,

łącznie z wykazem zrealizowanych stron internetowych (z podaniem

min. 3 adresów - linków stron) oraz oświadczenie dotyczące

kompetencji pracowników firmy.

III. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do

niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

katarzyna.gorzejarort.lukasiewicz.goyjl nie później niż do dnia

11.06.2021r. włącznie.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy na wzorze

określonym w załączniku nr 4, jak również umowy o zachowaniu poufności

na wzorze określonym w załączniku nr 5 i umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych na wzorze określonym w załączniku nr 6, w terminie 7
dni od dnia poinformowania Wykonawcy o wyborze oferty. W przypadku

niepodpisania ww. umów w terminie, o którym mowa w zd. poprzedzającym
Zamawiający uzna, że Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy i będzie

mógł wybrać kolejną z najkorzystniejszych ofert.

5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

IV. Kryteria oceny ofert:

1. Cena — waga kryterium 90 %

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących

kryteriów:

Cena całkowita (C) waga 90 %„ według wzoru:

Cena minimalna

Cena (C) = x waga (90) = Punktów

Cena badana

Maksymalna ilość zdobytych punktów: 90

Zdobyta ilość punktów= C

2. Termin realizacji zamówienia (całego serwisu) max. 6 tygodni — waga
kryterium 10 %
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Termin realizacji zamówienia: 5 - 6 tygodni — 0 pkt.

Termin realizacji zamówienia: 0 - 4 tygodnie — 10 pkt.

Maksymalna ilość zdobytych punktów: 10

Zdobyta ilość punktów= T

ZDOBYTA ILOŚĆ PUNKTÓW = C + T
Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu

zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować

przedmiotu zamówienia jak również do odwołania i zakończenia niniejszego

postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia bez podawania

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek

roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

V. Cena oferty i warunki płatności:

1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i

brutto.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz

zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.

3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej

faktury.
4. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego przez

Zamawiającego protokołu odbioru.

VI. Wykaz załączników:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz ofertowy,
3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez

Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,

4. Wzór umowy;
5. Wzór umowy o zachowaniu poufności;

6. Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
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