
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Promocji i Informatyki
(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-83-05, fax (015) 864-83-04
E-mail: i  nformatyk@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Budowa  stron  internetowych  Gminy  Staszów  oraz  jednostek  organizacyjnych  wraz
z rozwojem świadczenia usług przez internet dla osób niepełnosprawnych”.

Rodzaj zamówienia: usługi
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 
Stworzenie  systemu  zarządzania  treścią  (CMS)  dostosowanego  do  budowy  stron  zgodnych
z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  12  kwietnia  2012  roku  w  sprawie  Krajowych  Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla  systemów teleinformatycznych,  a  także  wymagań
zawartych w ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 30 stycznia 2015 roku
konkursie na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących
zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca za pomocą stworzonego systemu
CMS uruchomi serwis Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy, na wskazanym przez
Zamawiającego serwerze hostingowym - łącznie 17 serwisów. Do nowo powstałych serwisów należy
przenieść  dane  z  dotychczasowych  serwisów  Gminy  oraz  jednostek  organizacyjnych.  W ramach
zamówienia wykonane zostaną również formularze na platformę ePUAP, których wykaz znajduje się
w SIWZ będącym częścią załączonego do zaproszenia projektu umowy (załącznik nr 4 do umowy).
Przygotowane  formularze  będą  udostępnione  na  platformie  ePUAP,  Wykonawca  zapewni  asystę
techniczną podczas instalowania formularzy na ww. platformie. W ramach niniejszego zamówienia
Wykonawca  zapewni  szkolenie  dla  Administratorów  oraz  Redaktorów  stron  internetowych.
Obowiązkiem Wykonawcy  będzie  również  współpraca  z  wyłonionym w odrębnym postępowaniu
Wykonawcą  odpowiedzialnym  za  przeprowadzenie  audytu  stron,  które  zostaną  uruchomione  w
ramach  niniejszego  projektu.  Z  uwagi  na  konieczność  realizacji  i  rozliczenia  projektu  do  końca
bieżącego roku Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Specyfikacja
istotnych  warunków  zamówienia  znajduje  się  w  załączonym  do  zaproszenia  projekcie  umowy
(załącznik nr 3).
Wykonawca dołączy do oferty wydruki (w kolorze):
-  co  najmniej  dziesięć  projektów  graficznych  (strukturę  logiczną  wraz  z  szatą  graficzną)  dla
wybranych serwisów instytucji  wymienionych w załączniku nr  2 do projektu umowy,  z czego co
najmniej 2 projekty graficzne (strukturę logiczną wraz z szatą graficzną) dla serwisu Gminy Staszów
oraz projekt graficzny do wykorzystania na stronie BIP
- projekty graficzne powinny spełniać wymagania stawiane w złączniku nr 3 do projektu umowy, w
szczególności w części „Projekt graficzny serwisów”
CPV 48783000-0 Pakiety oprogramowania do zarządzania zawartością
CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe
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2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w siedzibie
zamawiającego  —  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  ul.  Opatowska  31,  pok.  nr  310  lub
telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 86, lub 15 864 83 85.
Pracownikami  uprawnionymi  do  kontaktów  z  wykonawcami  są:  Kamil  Malinowski,  Paweł
Przewoźniak.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 18 grudnia 2015 roku

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  dysponują  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem  wymaganymi  przy  realizacji  niniejszego
zamówienia. Na potwierdzenie ww. złożą oświadczenie zawarte w treści formularza oferty.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
- cena 60%
- ocena komisji powołanej do zaopiniowania złożonych projektów stron – 30%
- termin realizacji zamówienia 10%

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do poprawy oczywistej  omyłki  pisarskiej  lub rachunkowej w
treści  złożonej  oferty,  w  przypadku  poprawy  oczywistej  omyłki  rachunkowej  z  konsekwencjami
dokonanej poprawy. Powyższe poprawy omyłek nie mogą prowadzić do negocjacji  treści złożonej
oferty.
W  przypadku  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  podpisania  umowy  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zawarcia umowy z wykonawcą, którego
oferta jest kolejną w rankingu ofert.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 29 października 2015
roku do godz. 1300 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk znajduje się w treści ogłoszenia
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  ze  wskazaniem,  który Oferent  złożył  najkorzystniejszą  ofertę,
zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i  miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

 Staszów, dnia 2015-10-23 BURMISTRZ
     ( - ) mgr Leszek Kopeć
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