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: informatyk@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 - audyt”.
Rodzaj zamówienia: usługi
(usługa/dostawa/robota budowlana)

1.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie audytu stron internetowych Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
łącznie 17 portali internetowych. Strony zostaną zbudowane za pomocą zakupionego systemu CMS i
będą posiadać dane przeniesione z dotychczasowych serwisów. Wykonawca wyłoniony w
przedmiotowym postępowaniu będzie miał za zadanie współpracować z Wykonawcą systemu CMS
(zwanym dalej Twórcą CMS) na etapie projektowania systemu CMS oraz podczas migracji danych.
Audyt musi być przeprowadzony zgodnie z wymogami ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2015 roku
konkursu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz sprawdzać, czy przedmiotowe strony spełniają
wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA. Wykonawca wykona co najmniej audyt główny, z którego
zostanie sporządzony i przekazany Zamawiającemu oraz Twórcy CMS raport. W przypadku gdy
zostaną znalezione błędy, Wykonawca przedstawi sposób ich usunięcia i po ich usunięciu przez
Twórcę CMS, przeprowadzony zostanie re-audyt. Zadaniem audytu będzie potwierdzenie spełniania
przez strony wymagań stawianych serwisom w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych.
CPV 72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

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
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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 100%
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 2 listopada 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 27.10.2015 r.

BURMISTRZ
(-) mgr Leszek Kopeć
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