
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

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

www.staszow.pl

Wydział Promocji i Informatyki
(komórka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-83 05
e-mail: informatyk@staszow.pl

adres strony internetowej postępowania: http://www.bip.staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Wdrożenie stron internetowych w celu wymagania dostępności cyfrowej”.
(podać nazwę zamówienia)

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

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 
Zamówienie  dotyczące  wykonania  usługi  wdrożenia  stron  internetowych  w  ramach
przedsięwzięcia grantowego pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu
Miasta  i  Gminy  w  Staszowie”  w  ramach  programu  „Dostępny  samorząd  –  granty”
realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
Działania  2.18  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020”,
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Usługa
w  szczególności  polegać  będzie  na  zaprojektowaniu,  utworzeniu  i  świadczeniu  usługi
chmurowej  w  postaci  11  portali  www dla  Jednostek  podległych  Urzędu  Miasta  i  Gminy
Staszów zgodnie z wymaganiami stanowiącymi załącznik nr 1 do zaproszenia do składania
ofert.

72413000-8 -Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72317000-0 - Usługi przechowywania danych

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
 telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 86.,
 e-mailem: informatyk@staszow.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Kamil Malinowski

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia – 7 dni od podpisania umowy.
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4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– posiadają wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania  przedmiotowego  zamówienia,  oraz  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty spełniające poniższe wymagania, w tym podstawowe 
– iż, złożona oferta dotyczy bezpiecznej usługi chmurowej oferowanej w bezpiecznym środowisku 
hostingowych, w opłatach miesięcznych przez okres 12. miesięcy.

2. Zamawiający będzie oceniał te oferty, które będą zawierały portfolio wykonanych przez Dostawcę 
oraz nadal funkcjonujących 5 usług chmurowych - stron internetowych z ostatnich 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, zgodnych z opisem przedmiotu zapytania, w których zastosowano 
funkcjonalności  zgodne z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej. Wymagana jest prezentacja 
lub opis systemu CMS i jego funkcjonalności, w szczególności w celu spełnienia wymogów zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia. Wnioskodawca dopuszcza zamiast przygotowywania opisu 
systemu CMS i jego funkcjonalności – dostęp do wersji demonstracyjnej wraz z instrukcją obsługi w
języku polskim i ewentualną prezentacją/instruktażem działania serwisu www.

3. Dostawca powinien wykazać się spełnieniem następujących wymogów:
3.1. Posiada certyfikat ISO 27001.
3.2. Posiada minimum dwie różne lokalizacje dla zasobów serwerowych wykorzystywanych dla 

świadczenia usługi chmurowej i backupów oraz potwierdzi, że obie lokalizacje znajdują się na 
obszarze UE.

3.3. Dostawca z podwykonawcami spełnia poniższe wymagania potwierdzone przedstawionymi 
certyfikatami i oświadczeniem w postaci deklaracji:

3.4. Gwarantuje  swoją  zgodność  oraz  zgodność  swoich  podwykonawców  występujących  w  roli
dostawców usług  chmurowych  z  wymaganiami  Artykułu  17  Ustawy o  Krajowym Systemie
Cyberbezpieczeństwa.  Dostawcą  usługi  cyfrowej  jest  osoba  prawna  albo  jednostka
organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej  mająca  siedzibę  lub  zarząd  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyjną na terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  świadcząca  usługę  cyfrową,  z  wyjątkiem mikroprzedsiębiorców i
małych przedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);

3.5. Dostawca  usługi  cyfrowej  podejmuje  właściwe  i  proporcjonalne  środki  techniczne  i
organizacyjne określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2018/151;

3.6. Dostawca, posiadający status mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), gwarantuje swoją zgodność oraz zgodność
swoich  podwykonawców  występujących  w  roli  dostawców  usług  chmurowych  z  ustawą  o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie wymagań i obowiązków dla dostawców
usług cyfrowych (Rozdział 4 uKSC).Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uKSC dostarczanie usługi
przetwarzania w chmurze jest usługą cyfrową, zatem dostawcy takich usług są dostawcami usług
cyfrowych niezależnie od tego czy świadczą dane usługi w oparciu o własne środowisko czy w
oparciu o środowisko lub usługi innych dostawców.

3.7. Dostawca  potwierdza  zgodność  systemu  zarządzania  bezpieczeństwem  oferowanych  usług
chmurowych  z  wymogami  SCCO1  i/lub  SCCO2  określonymi  w  Standardach
Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych.

3.8. Dostawca potwierdza swoją zgodność oraz zgodność swoich podwykonawców występujących w
roli  Dostawców  usług  chmurowych  z  innymi  standardami  stosowanymi  do  rozwiązań
chmurowych (np. CSP CERT, ISO, ENISA, PCI DSS, FIPS, BSI, CSCC, CSA CCM) – należy
przedstawić minimum 1 kopię certyfikatu z listy.
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3.9. Dostawca potwierdza, że Centrum Przetwarzania Danych dostawcy usług chmury obliczeniowej
spełnia wymagania normy PN-EN 50600 minimum klasy 3 lub ANSI/TIA-942 minimum Tier
III,  lub innego normatywu odpowiedniego i  powszechnie uznanego do oceny CPD – należy
przedstawić minimum 1 kopię certyfikatu. 

4. Dostawca  powinien  przy  przygotowywaniu  powyższych  elementów  oferty,  wziąć  pod  uwagę
zaprezentowanie  lub opisanie,  w jak największym możliwym stopniu,  elementów podlegających
ocenie  oferty  w  kryterium  jakościowym.  Zamawiający  nie  będzie  oceniał  ofert  odrzuconych  i
niezgodnych  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  ofert,  które  nie  zawierają  wymaganych
elementów do oceny w kryterium jakościowym.

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
5.1. Kryterium zaoferowanej ceny  = 40%, zgodnie z wzorem  C= (cena portalu z najniższą ceną /

cena portalu badanego) x 40 pkt
5.2. Kryterium  jakościowe  przedstawionego  portfolio  i  wykazu  stron  oraz  funkcjonalność,

intuicyjność oraz ergonomia pracy w systemie CMS = 60% . 
5.3. W kryterium jakościowym Zamawiający będzie oceniał przyznając punkty od 0 do 15 pkt, dla

poszczególnych propozycji z portfolio, które zdaniem Zamawiającego w największym stopniu
są zgodne z poniższymi wymogami: 
a) łatwość  poruszania  się  po  przedstawionych w portfolio/wykazie  stronach internetowych,

pozwalającą czytelnikowi zapoznać się z interesującymi go informacjami w krótkim czasie i
wykonaniem jak najmniejszej liczby czynności,

b) spójność stron internetowych z komunikacją internetową UI oraz UX – układ podstron i ich
treści, układ najważniejszych elementów strony, działanie nawigacji np. menu główne, które
jest zawsze dostępne przy „scrolowaniu”,  herb/logo prowadzi do strony głównej, lokalizacja
odnośników graficznych do innych elementów stron lub stron zewnętrznych, funkcjonalność
zawarta na stronach www – i zgodność z opisem przedmiotu postępowania,

c) zgodność  z  zasadami  Mobile  First,  WCAG  2.1,  innowacyjność  technologiczna  w  tym
responsywność, możliwość instalacji strony jak aplikacji,

d) ergonomię obsługi Panelu CMS, podział funkcjonalny kategorii związanych z zarządzaniem
stroną/treścią,  konfiguracją  modułów  funkcjonalnych,  zarządzaniem  użytkownikami,
zarządzaniem modułami, podglądem statystyk oraz inne,

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, pocztą lub na adres email: informatyk@staszow.pl w
terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku.
(opisać miejsce i sposób przekazania oferty elektronicznie)

Oferta  winna  być sporządzona na  „Formularzu oferty  cenowej”  –  wzór w załączeniu do  niniejszego
zaproszenia. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana/  udostępniona:  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie  7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  wykonawcy,  którego ofertę
wybrano telefonicznie
                                                         (podać sposób przekazania)

 Staszów, dnia 15.12.2022 roku  Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

/ - / dr Leszek Kopeć
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