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Zaproszenie do składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR
Zamawiający: Gmina Cekcyn, REGON: 092351104,NIP 561-14-96-808, Urząd Gminy
w Cekcynie, REGON: 000531571,NIP: 561-10-52-075, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn,
Tel.: (52) 33 47 550 centrala, Fax: (52) 33 47 580, w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn “, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR.
Opis przedmiotu zamówienia: Stworzenie i utrzymanie portalu e-learingowego przez 24
miesiące umożliwiające promocję projektu unijnego oraz przeprowadzenie szkolen dzięki
e-learning wraz z wdrożeniem podstawowych form komunikacji interaktywnej bazujących na
module WEB 2.0 w postaci forum internetowego oraz społecznosci internetowej wraz
z kosztami hostingu na potrzebę utrzymania. Grafika powinna zostac pocięta
i zoptymalizowana pod względem wydajnosci i gwarancji kompatybilnosci w następujących
przeglądarkach i systemach operacyjnych:






Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari

Portal e-learningowy zostanie dostosowany w wersji dla osób niedowidzących – wersja
w wysokim kontrascie oraz z możliwoscią powiększenia tekstów. Wymaga się, aby
poszczególne elementy kursu (pojedyncze lekcje) były dostępne w postaci pokazu slajdów
(tekst+grafika) dostępnego online z równoczesną możliwoscią wygenerowania i pobrania
pliku na dysk oraz, aby każdorazowo konczyły się testem sprawdzającym.
Komponenty portalu e-learingowego:
a) CMS (z ang. Content Management System)–system zarządzania trescią.
CMS powinien zawierac:












Możliwosc tworzenia dynamicznego, hierarchicznego MENU
Edycja stron poprzez edytor tresci (standardowe funkcje edytora tekstu, dodawanie
mediów, galerii, hiperłącza, tabele, palety kolorów itp.)
Zarządzanie zawartoscią CMS-a oraz tworzenie stron "statycznych" składających się
z tekstu i grafiki, bez wymaganej znajomosci HTML
Dostęp użytkowników wyłącznie po zalogowaniu
Możliwosc zarządzania kontami użytkowników obsługujących CMS
Różne poziomy dostępu dla różnych profili użytkowników – system definiowania
uprawnien
Możliwosc załączania plików typu doc, pdf, jpg, video, audio
Wyszukiwarkę artykułów i plików na poziomie CMS
Moduł do tworzenia galerii tematycznych zdjęc; możliwosc podglądu listy
utworzonych
Galerii z możliwoscią wyboru, opisu, podglądu i ustawienia kolejnosci do publikacji na
stronie
Moduł statystyk serwisu korzystający z Google Analytics lub moduł równoważny

Zamawiający dopuszcza, aby CMS został oparty o skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi
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potrzebami Zamawiającego oprogramowanie bazujące na licencji Open Source.
b) Forum internetowe: Forum internetowe, do którego odnosnik będzie znajdował się na
stronie głównej portalu, powinno spełniac następujące warunki.




Szata graficzna zgodna z portalem
Dokonanie konfiguracji i nadanie uprawnien administracyjnych osobom po stronie
zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza, aby forum internetowe zostało oparte o skonfigurowane zgodnie
z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie bazujące na licencji Open
Source.
c) System e-learningu: System umożliwiający publikowanie kursów i prowadzenie szkolen
on-line, powinien spełniac następujące warunki.







Szata graficzna zgodna z portalem
Dokonanie konfiguracji i nadanie uprawnien administracyjnych osobom po stronie
Zamawiającego.
Kolejne kursy dostępne online jako prezentacja (tekst+grafika)
Możliwosc pobrania na dysk wybranej lekcji/kursu w postaci pliku
Każda lekcja/kurs musi się konczyc nie mniej niż 12 pytaniowym testem online z
możliwoscią podglądu wyników przez Kursanta i Trenera (wynik może byc wysłany
na email)

Zamawiający dopuszcza, aby system e-learningu został oparty o skonfigurowane zgodnie
z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie bazujące na licencji Open
Source.
d) Moduł społecznosci WEB 2.0: Moduł WEB 2.0 musi zawierac nie mniej niż następujące
funkcjonalnosci społecznosciowe.





Rejestracja osoby w systemie będzie dawała jej dostęp do zasobów forum oraz elearningu
Możliwosc przeglądania zarejestrowanych osób na stronie portalu
Zarejestrowana osoba otrzyma własny panel, w którym będzie mogła zarządzac
własnymi danymi
Możliwosc jednoczesnego korzystania przez nie mniej niż 200 użytkowników

Zamawiający dopuszcza, aby system e-learningu został oparty o skonfigurowane zgodnie
z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie bazujące na licencji Open
Source.
Kryteria oceny:
Kryterium I – oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów
otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru:
K1 = C min / C of * 100 pkt.
Gdzie: K1 – kryterium pierwsze
C min –najniższa zaoferowana cena brutto C of – cena brutto badanej oferty
Maksymalna ilosc punktów: 100
Zamawiający dokona oceny atrakcyjnosci oferty biorąc pod uwagę cenę brutto.
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Ofertę należy złożyc w kopercie opatrzonej opisem „Oferta na stworzenie i utrzymania portalu
wraz z usługą hostingu w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w gminie Cekcyn“ do dnia 11/04/2014 do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Cekcynie,
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Tel (52) 33 47 550 centrala, fax (52) 33 47 580 , lub na adres
email: projekty@einclusion.pl
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11/04/2014 o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Cekcynie,
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Tel (52) 33 47 550 centrala, fax (52) 33 47 580,
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się
możliwosc negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania
przyczyny.
Informacja dodatkowa: Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zapisami Umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn”
o nr: POIG.08.03.00-04-182/12-00. W ramach niniejszego postępowania:
a) Beneficjent zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego
zamówienia; równoczesnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie
internetowej oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe
powinno zawierac w szczególnosci:




opis przedmiotu zamówienia,
kryteria oceny oferty,
termin składania ofert.

b) W przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców, beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę
konkurencyjnosci za spełnioną;
c) Beneficjent wybiera najkorzystniejszą sposród złożonych ofert w oparciu o ustalone
w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do
którego załączane są zebrane oferty;
d) Wszelkie czynnosci związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie
pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynnosci innych niż zawarcie umowy
i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma
elektroniczna i faks;
e) W przypadku gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych
wykonawców, może zostac wezwany - na wniosek Instytucji Wdrażającej lub Posredniczącej
lub organów kontrolnych - do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne
przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.

...................................................
(miejscowosc, data)

…...………………...………................
(podpis Kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Załącznik:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
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OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Stworzenie i utrzymanie
portalu”, oraz „Usługę hostingu” w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Cekcyn”
1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokosci:
netto:
podatek VAT 23%:
brutto:

......................zł., (słownie:............................. PLN),
......................zł., (słownie:............................. PLN),
......................zł., (słownie:............................. PLN),

2. Termin realizacji: stworzenie portalu …...... - …....... ., usługa hostingu do dnia …...... .
3. Oswiadczam(my), że posiadam (my) wiedzę, umiejętnosci, potencjał techniczny i kadrowy
do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz spełniam wszelkie warunki podane
w zaproszeniu do złożenia ofert .
4. Oswiadczam(my), że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy
akceptuję(my) i zobowiązuję (my) się w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na
w/w warunkach*.( jesli przygotowany był projekt umowy).
5. Załącznikami do oferty są:
a. Zaparafowany wzór umowy
b. ………………………………………………………….
* niepotrzebne skreslic./jesli dotyczy

…………………………………….
(data i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
UMOWA
Nr
Zawarta w dniu ……………………………..2014 r., w Cekcynie pomiędzy:
Gmina Cekcyn, REGON: 092351104,NIP 561-14-96-808, w imieniu której zdolnosc do
czynnosci prawnych posiada Urząd G m i n y w C e k c y n i e , REGON: 000531571,
NIP: 561-10-52-075, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Wójta Gminy Cekcyn – Pana …...........................................................
a firmą:
………………………………………………………………
wpisaną do
………………………………………………………………
pod nr
………………………………………………………………
NIP
………………………………………………………………
Regon
………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
a wspólnie zwanych dalej „Stronami”.
§ 1.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuję się do stworzenia i utrzymania przez
nie mniej niż 24 miesiące portalu o parametrach nie gorszych niż opisane w tresci Zapytania
ofertowego nr …................. z dnia ….......... stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej Umowy w
ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Cekcyn”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 os
priorytetowa, Społeczenstwo informacyjne – zwiększanie innowacyjnosci gospodarki,
działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zobowiązuje się do:
Stworzenia i utrzymania przez nie mniej niż 24 miesiące portalu e-learingowego
umożliwiającego promocję projektu unijnego oraz przeprowadzenie szkolen dzięki e-learning
wraz z wdrożeniem podstawowych form komunikacji interaktywnej bazujących na module
WEB 2.0 w postaci forum internetowego oraz społecznosci internetowej wraz z kosztami
hostingu na potrzebę utrzymania.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonac przedmiot umowy, o którym mowa w §1 z najwyższą
starannoscią, wynikającą z zawodowego charakteru wykonywania przez niego działalnosci,
zgodnie z ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej
ani finansowej, które mogą uniemożliwic wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1.
§ 3.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Wykonawcą szczegółowych
terminów wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za współpracę z
przedstawicielami Zamawiającego w zakresie prawidłowego wykonania zakresu umowy.
§ 4.
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie nie większej niż ......... zł. (słownie: …...........
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PLN), w tym należny podatek VAT.
2. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie prawidłowo
wystawionych 3 (słownie: trzech) faktur częsciowych z 14 dniowym terminem płatnosci, z
zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częsciowych będą protokoły odbioru
stwierdzające: a) stworzenie portalu e-learning, b) poniesienie kosztów hostingu w danym
okresie rozliczeniowym (1 rok), potwierdzone przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.
5. Za dzien zapłaty przyjmuje się dzien obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 5.
1. Zamawiający w trakcie tworzenia przez Wykonawcę wszystkich elementów umowy, będzie
miał możliwosc bieżącej kontroli przedmiotu umowy, wprowadzania zmian i poprawek.
2. W przypadku, zgłaszania przez Zamawiającego uwag do przedmiotu umowy, Zamawiający
będzie zgłaszał uwagi w formie pisemnej pocztą, lub drogą elektroniczną na adres
…………………………….., z jednoczesnym oznaczeniem daty i godziny zgłoszenia.
§ 6.
1. W przypadku częsciowego lub całosciowego niewykonania bądź nienależytego wykonania
przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Zamawiający może odstąpic od umowy ze
skutkiem natychmiastowym i nałożyc na Wykonawcę karę w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający wypłaci
Wykonawcy wyłącznie tę częsc wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1., która odpowiada
faktycznie i należycie wykonanej przez Wykonawcę częsci przedmiotu umowy.
3. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i ewentualnie kwoty wynikającej
z odszkodowania z wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5. Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w dowolnym momencie, za pisemnym porozumieniem
Stron.
§ 7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważnosci.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Wszelkie spory mogące wyniknąc z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
miejscowo własciwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
§ 11.
Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§ 12.
Integralną częsc umowy stanowią następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 „Zaproszenie do składania ofert” z dnia …..…/……./2014 r.
2) załącznik nr 2 „Oferta” z dnia …..…/……./2014 r.
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