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Wrocław	17.03.2021	r.	

	
ZAPYTANIE	OFERTOWE	nr	02/03/2021	

	
W	związku	z	realizacją	projektu	pt.		„Szkolenia	praktyczne	dla	samorządów	i	liderów	
lokalnych	 -	 selektywna	 zbiórka	 bioodpadów”	 realizowanego	 w	 ramach	 programu	
priorytetowego	 nr	 5	 "Międzydziedzinowe	 -	 Edukacja	 Ekologiczna",	 realizowanego	 na	
podstawie	 umowy	 nr	 :	 1580/2020/Wn50/EE-EE-OP/D	 ze	 środków	 Narodowego	
Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej				w	formie	dotacji	Stowarzyszenie	
Biorecykling	ogłasza	zapytanie	ofertowe	dotyczące:	
	

Budowy	portalu	internetowego	www.biorecykling.org		
wraz	z	obsługą	serwisu		

1. Dane	zamawiającego:	

Stowarzyszenie	Biorecykling		
Ul.		50-431	Wrocław,	ul.	Walecznych	19	lok.	6	
	
Dane	kontaktowe:	
Anna	Sobolak	-	Koordynator	projektu	
email:	anna.sobolak@biorecykling.org		
tel.tel.	501818263	

2. Opis	przedmiotu	zamówienia	

1. Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 opracowanie	 oraz	 wykonanie	 portalu	
internetowego	 (zwanego	dalej	 Portalem)	wraz	 z	 systemem	zarządzania	 treścią	̨
CMS	 i	 niezbędnymi	 funkcjonalnościami,	 wykonaniem	 dokumentacji	
powdrożeniowej	oraz	przeprowadzenie	szkoleń́	dla	osób	zajmujących	się̨	obsługą	
Portalu.	 Ponadto	 elementem	 świadczenia	 w	 ramach	 umowy	 jest	 usługa	
utrzymania,	obsługi	oraz	bieżącego	wsparcia	technicznego.		

2. Cel:	 Portal	 o	 charakterze	 informacyjno	 –	 edukacyjnym	 dedykowany	 jest	
działaniom	w	ramach	projektu	„Szkolenia	praktyczne	dla	samorządów	i	liderów	
lokalnych	-	selektywna	zbiórka	bioodpadów”	oraz	pozostałych	treści	dotyczących	
promocji	 selektywnej	 zbiórki,	 recyklingu	 bioodpadów	 i	 przeciwdziałaniu	
marnowaniu	żywności.	

3. Odbiorcą	 treści	 Portalu	 będą:̨	 osoby	 zainteresowane	 udziałem	 w	 projekcie,	
instytucje	 otoczenia	 biznesu,	 jednostki	 administracji	 publicznej,	 organizacje	
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samorządowe,	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego,	 przedsiębiorcy	 oraz	
mieszkańcy	z	terenu	Polski	zainteresowani	tematyką.	

4. Portal	 winien	 spełniać́	 szereg	 cech,	 które	 sprawią,	 że	 będzie	 atrakcyjny	 pod	
względem	wizerunkowym	i	treściowym.	Wymagania	dotyczące	wyglądu	strony:	
przejrzystość́,	 czytelność́,	wygląd	nowoczesny,	 adekwatny	do	 tematyki	 Portalu.	
Portal	 ma	 być́	 podporządkowany	 dwóm	 podstawowym	 wymaganiom:	
zapewnienia	 łatwości	 poruszania	 się̨	 po	 stronie	 oraz	 łatwoścı	́ jej	 aktualizacji	
i	rozbudowy.		

3. Sposób	i	termin	zgłaszania	ofert:		

§ Ofertę	w	 języku	polskim	należy	 złożyć	na	 formularzu	ofertowym	wg	wzoru,	 który	
stanowi	Załącznik	nr	2	w	jednym	z	następujących	sposobów:		

	
o na	 adres	 pocztowy:	 ul.	 Walecznych	 19	 lok.	 6	 Wrocław	 50-431	 ,	 w	 kopercie	 z	

napisem	 „Konkurs	 ofert	 nr	 02/03/2021	 –	 Budowy	 strony	 internetowej	
www.biorecykling.org	wraz	z	obsługą	serwisu	i	portali	społecznościowych.”,		

o osobiście	w	siedzibie	Stowarzyszenia,	ul.	Walecznych	19	lok.	6	Wrocław	50-431,	
w	godzinach	8:00-15:00,	w	kopercie	z	napisem	„Konkurs	ofert	nr	02/03/2021	–	
Budowy	strony	internetowej	www.biorecykling.org	wraz	z	obsługą	serwisu	i	portali	
społecznościowych.”		

o Elektroniczne	 jako	 skan	 oferty	 na	 adres	 e-mail	 stowarzyszenia:	
anna.sobolak@biorecykling.org		

	
§ ostatecznym	terminem	składania	ofert	jest	26	marca.	do	godz.	9:00	

§ Rozpatrzenie	 oraz	 wybór	 najkorzystniejszej	 oferty	 nastąpi	 w	 dniu	 26	 marca.	
o	godz.	9:30	

§ Oferta	 i	 oświadczenia	 muszą	 być	 podpisane	 przez:	 osobę/osoby	
upoważnioną/upoważnione	 do	 reprezentowania	Wykonawcy	w	 obrocie	 prawnym	
i	zaciągania	zobowiązań	w	wysokości	odpowiadającej	cenie	Oferty	zgodnie	z	danymi	
ujawnionymi	 w	 KRS	 –	 rejestrze	 przedsiębiorców	 albo	 w	 ewidencji	 działalności	
gospodarczej;	 lub	przez	osobę/osoby	posiadającą/posiadające	pełnomocnictwo.	W	
przypadku,	 gdy	 Ofertę	 podpisuje	 osoba	 posiadająca	 pełnomocnictwo	 musi	 ono	
zawierać	zakres	upełnomocnienia.	

3. Warunki	udziału	w	postępowaniu	

§ o	udzielenie	zamówienia	mogą	̨ubiegać́	się	wykonawcy,	którzy	wykonali	co	najmniej	
jeden	podobny	projekt	(wskazane	referencje),		
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§ o	udzielenie	zamówienia	mogą	ubiegać	się	wykonawcy,	którzy	wykażą,	że	dysponują	
osobami	zdolnymi	do	wykonania	przedmiotu	zamówienia,		

§ Podmiot	 ubiegający	 się	 o	 udzieleni	 zamówienia	 musi	 posiadać	 co	 najmniej	 5	 lat	
doświadczenia	/	istnienia.	

§ O	 udzielenie	 zamówienia	 mogą	 ubiegać	 się	 wykonawcy,	 z	 którymi	 nie	 została	
rozwiązana	 współpraca	 we	 wcześniejszym	 postępowaniu	 organizowanym	 przez	
Biorecykling	w	ramach	tego	projektu.		

4. Kryteria	wyboru	najkorzystniejszej	oferty	

Przeglądu	ofert	dokonają	przedstawiciele	upoważnieni	do	reprezentacji	Stowarzyszenia	
Biorecykling:	w	składzie:	

Anna	Sobolak	–	koordynator	projektu	
Agnieszka	Widawska	Zagrodnik	–	z-ca	koordynatora	projektu	

Przyznanie	 punktów	 w	 poszczególnych	 kryteriach	 nastąpi	 w	 sposób	 bezstronny	
i	z	poszanowaniem	 zasad	 uczciwej	 konkurencji.	 Wszystkie	 oferty	 jakie	 wpłyną	 w	
zakreślonym	 terminie	 zostaną	 rozpatrzone.	 Po	 rozpatrzeniu	 ofert	 powstanie	 lista	
rankingowa	Wykonawców	w	kolejności	zgodnej	z	następującymi	kryteriami:	

Ø cena	brutto	w	PLN	–	waga:	100%,		

Zamawiający	zastrzega	możliwość	dodatkowych	negocjacji	w	zakresie	ceny,	warunków	
płatności	oraz	terminu	realizacji	usługi	tylko	z	Wykonawcą,	który	złoży	najkorzystniejszą	
ofertę	zgodnie	z	kryteriami	wyboru	określonymi	w	SIWZ.	

Zamawiający	zastrzega	możliwość	unieważnienia	postępowania	bez	podania	przyczyn.	

Zwycięzca	 konkursu	 zostanie	 ogłoszony	 na	 obecnej	 stronie	 Stowarzyszenia:	
www.biorecykling.org	najpóźniej	następnego	dnia,	 licząc	od	dnia,	w	którym	dokonano	
wyboru	najkorzystniejszej	oferty.		

Zamówienie	 będzie	 współfinansowane	 ze	 środków	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej.	
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5. Termin	związania	ofertą,	jej	zmiana	lub	wycofanie	
	

Wykonawca	składając	Ofertę	pozostaje	nią	związany	przez	okres	14	dni	 licząc	od	dnia	
upływu	 terminu	 składania	 Ofert.	 Wykonawca	 samodzielnie	 lub	 na	 wniosek	
Zamawiającego	może	przedłużyć	termin	związania	ofertą.	

Wykonawca	 może	 przed	 upływem	 terminu	 do	 składania	 Ofert	 zmienić	 lub	 wycofać	
Ofertę;		

O	wprowadzeniu	zmian	lub	zamiarze	wycofania	Oferty	przed	terminem	składania	Ofert	
należy	pisemnie	zawiadomić	Organizatora	Postępowania;		

Pismo	 informujące	 o	 zmianie	 lub	 wycofaniu	 Oferty	 należy	 złożyć	 (przed	 terminem	
składania	 Ofert)	 oznaczając	 dodatkowo	 ofertę	 zawierającą	 taki	 dokument	 napisem:	
„ZMIANA	OFERTY”	lub	„WYCOFANIE	OFERTY”;		

Do	pisma	o	wycofaniu	Oferty	musi	być	 załączony	dokument,	 z	którego	wynika	prawo	
osoby	podpisującej	informację	do	reprezentowania	Wykonawcy.	

Organizator	Postępowania	niezwłocznie	zawiadomi	Wykonawcę	o	złożeniu	Oferty	po	
terminie	oraz	zwróci	Ofertę	po	upływie	terminu.	

	

6.		 Zawarcie	umowy	po	wyborze	oferty		
	
Usługi	 objęte	 zakresem	 Zamówienia	 realizowane	 będą	 na	 podstawie	 Umowy	
z	Wykonawcą,	 którego	 Oferta	 zostanie	 uznana	 za	 najkorzystniejszą	 na	 podstawie	
kryteriów	oceny	ofert.	

Zamawiający	 zawrze	Umowę	na	warunkach	 określonych	w	niniejszym	Postępowaniu,	
zastrzegając	 możliwość	 negocjacji	 warunków	 umowy,	 terminu	 jej	 zawarcia	 oraz	
rozpoczęcia	świadczenia	na	jego	rzecz	usług.	

W	przypadku,	gdy	Wykonawca,	którego	Oferta	została	wybrana	uchyla	się	od	zawarcia	
Umowy,	 Organizator	 Postępowania	 może	 wybrać	 Ofertę	 najkorzystniejszą	 spośród	
pozostałych	Ofert	bez	przeprowadzania	ich	ponownego	badania	i	ocen.	

	

7.		 Wykluczenia		
	
Z	udziału	w	postępowaniu	wykluczone	są	podmioty,	które	są	powiązane	z	Zamawiającym	
osobowo	 lub	 kapitałowo.	 Przez	 powiązania	 kapitałowe	 lub	 osobowe	 rozumie	 się	
wzajemne	powiązania	między	Zamawiającym	lub	osobami	upoważnionymi	do	zaciągania	
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zobowiązań	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 lub	 osobami	 wykonującymi	 w	 imieniu	
Zamawiającego	czynności	związane	z	przygotowaniem	i	przeprowadzeniem	procedury	
wyboru	Wykonawcy,	a	Wykonawcą,	polegające	w	szczególności	na:	
	

• Uczestniczeniu	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej;	
• Posiadaniu	udziałów	lub	co	najmniej	10	%	akcji;	
• Pełnieniu	 funkcji	 członka	 organu	 nadzorczego	 lub	 zarządzającego,	 prokurenta,	

pełnomocnika;	
• Pozostawaniu	 w	 związku	 małżeńskim,	 w	 stosunku	 pokrewieństwa	 lub	

powinowactwa	 w	 linii	 prostej,	 pokrewieństwa	 lub	 powinowactwa	 drugiego	
stopnia	w	linii	bocznej	lub	w	stosunku	przysposobienia,	opieki	lub	kurateli.	

§ Ponadto	 z	 udziału	 w	 postępowaniu	 wykluczone	 są	 podmioty,	 z	 którymi	 została	
rozwiązana	 współpraca	 we	 wcześniejszym	 postępowaniu	 organizowanym	 przez	
Biorecykling	w	ramach	tego	projektu.		

	
8.		 Lista	Załączników	
	
§ Załącznik	nr	1	–	Opis	przedmiotu	zamówienia	
§ Załącznik	nr	2	–	Formularz	oferty		
§ Załącznik	 nr	 3	 –	 Oświadczenie	 Wykonawcy	 o	 braku	 powiązań	 osobowych	 i	

kapitałowych		
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Załącznik	nr	1	–	Opis	przedmiotu	zamówienia	

1. Opis	przedmiotu	zamówienia	

Przedmiotem	zamówienia	jest	realizacja	następujących	zadań	związanych	z	powstaniem	
i	realizacją	serwisu	www.biorecykling.org	

Zadanie	 1:	Wykonanie	 portalu	 internetowego	 	 -	 kod	 CPV	 nr:	 72413000-8	 –
Usługi	w	zakresie	projektowania	stron	WWW	

Zadanie	2:	Obsługa	serwisu	internetowego	–	kod	CPV	nr	72400000-4-	Usługi	
internetowe		

Zadanie	 3:	 Pozycjonowanie	 strony	 internetowej	 –kod	 CPV	 nr:	 79416100-4;	
Usługi	zarządzania	public	relations;	72414000-5	Dostawcy	wyszukiwarek	stron	
WWW	

	
Oferta	ma	obejmować	wykonanie	portalu	 internetowego	 (zadanie	nr	1)	oraz	 jego	
obsługę	(zadanie	nr	2),	a	także	Pozycjonowanie	strony	internetowej	(zadanie	nr	3)	dla	
stworzonego	portalu.	Zadania	nr	2-3	obejmują	okres	nie	krótszy	niż	9	miesięcy.	
	
Zamawiający	 nie	 dopuszcza	 możliwości	 składania	 ofert	 częściowych	 na	
poszczególne	zadania.	
	

2. Minimalne	założenia	i	wymogi		

2.1	Wykonanie	portalu	internetowego			
	
Specyfikacja	strony:	

v Portal	będzie	oparty	o	system	zarządzania	treścią	dostępny	na	licencji	GNU	(GPL),	
który	umożliwi	wygodne	zarządzanie	z	poziomu	panelu	administracyjnego	oraz	od	
strony	front-indowej.	

v Wymagania	minimalne	systemu:	

§ PHP	7.4	lub	nowszy	
§ MySQL	5.6	lub	nowszy	lub	MariaDB	10.1	or	greater.	
§ Wsparcie	HTTPS	

v Główne	cechy	portalu:	
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§ Dostosowywanie	wyświetlania	treści	do	rozdzielczości	przeglądarki	
§ Możliwość	zdefiniowana	do	3	kolumn	funkcjonalnych	w	tym	jedna	kolumna	dla	

treści,	dwie	dla	tzw.	„Widgetów”	
§ Prawidłowe	działanie	we	wszystkich	przeglądarkach	z	udziałem	w	rynku	

powyżej	6%	
§ Możliwość	zdefiniowana	następujących	elementów	bez	znajomości	języków	

programowania:	

¨ Zmiana	schematu	kolorystycznego	dla	portalu	
¨ Zmiana	poziomu	kontrastu	szablonu	(wersja	ciemna)	
¨ Możliwość	wykorzystania	Google	Fonts	(https://fonts.google.com/)	
¨ Tło	strony	w	postaci	tekstury	

§ Posiadanie	zdefiniowanych	modułów	możliwych	do	wykorzystania	w	treści	
strony	tzw	„shortcodes”	dla	następujących	funkcjonalności	

¨ Galeria	zdjęć	
¨ Separatory	treści	
¨ Przyciski	
¨ Bloki	z	zakładkami	
¨ Osadzanie	wideo	z	responsywnym	Playerem	
¨ Listy	z	kunktatorami	oraz	ikonami	
¨ Tabele	
¨ Zaznaczanie	tekstu	z	podświetleniem	w	danym	kolorze	
¨ Akordeony	
¨ Boki	tekstu	z	nagłówkiem	umożliwiającym	chowanie	i	pokazywanie	

tekstu	
¨ Wyświetlanie	alertów	i	notyfikacji	w	różnych	kolorach	oraz	z	

opcjonalną	dezaktywacją	
¨ Cytaty	
¨ Ikony	social	media	z	możliwością	zdefiniowana	linków	
¨ Dzielenie	tekstu	na	kolumny	
¨ Umieszczanie	reklam	graficznych	w	tym	animowanych	
¨ Formularze	kontaktowe	
¨ Osadzanie	map	google	

§ Posiadanie	zdefiniowanych	modułów	funkcjonalnych	możliwych	do	
wykorzystania	w	strukturze	strony:	

¨ Reklamy	graficzne	
¨ Ostatnio	dodane	
¨ Najwyżej	oceniane	
¨ Popularne	artykuły	
¨ Chmura	tagów	
¨ Wyświetlanie	zdjęć	z	portalu	Flickr	
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¨ Wyszukwarka	
¨ Tzw	Mega	Menu	-	umożliwiające	osadzenie	treści	strony	wraz	ze	

zdjęciami	i	linkami	
¨ Wielopoziomowe	menu	(z	opcją	podążania	przy	przewijaniu	w	dół	

strony)	
¨ Menu	poziome	z	ikonami	

§ Pozostałe	funkcjonalności:	
¨ Wyszukiwarka	zaawansowana	
¨ Zarządzanie	plikami	do	pobrania	
¨ Dostęp	do	artykułu	po	podaniu	adresu	mailowego	
¨ Zapis	do	newslettera	
¨ Ocena	artykułu	pod	kątem	prawidłowej	konstrukcji	treści	SEO	
¨ Przeczytaj	później	-	lista	treści	wyświetlana	w	górnej	części	strony	

jako	schowek	
¨ Możliwość	wyświetlenia	nad	zdjęciem	artykułu	linków:	przejście	do	

artykułu,	dodaj	do	„przeczytaj	później”,	dodaj	komentarz	
¨ Integracja	z:	

Ø Google	Analytics	
Ø Google	Search	Console	
Ø Google	Tag	Manager	

¨ Automatyczna	kopia	zapasowa	
¨ System	umożliwiający	wykorzystanie	pamięci	podręcznej	

przeglądarki	
¨ Optymalizacja	zdjęć	

Portal	powinien	zawierać	główne	elementy	w	układzie	uzgodnionym	z	zamawiającym:		

¨ Aktualności		
¨ Wydarzenia		
¨ Do	pobrania	
¨ Partnerzy	
¨ O	nas		
¨ Kontakt		
¨ Odnośniki	do	social	media	
¨ projekt	
¨ zamówienia	
¨ newsletter	
¨ galeria	zdjęć	(bez	możliwości	pobierania)	

	
Strona	główna	składać	się	będzie	z	odnośnika	do:	
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v Element	logotypu		
v Grafika	 strony/układ	 strony	 musi	 być	 zgodny	 z	 wymaganiami	 związanymi	 z	

promocją	źródła	dofinansowania	projektu.	
v Strona	 powinna	 zostać	 oznaczona	 dodatkowymi	 elementami	w	 postaci	 hasła	 i	

logo	Projektu	i	opisem	finansowania	dostarczonym	przez	Zamawiającego.	
v Element	dynamiczny	typu	„pasek	informacyjny”	lub	podobne.	

Na	portalu	będzie	możliwość	zamieszczania	filmów	i	e-learningu.		
Strona	będzie	zgodna	z	dotychczasową	estetyką	i	logotypem	Biorecyklingu.		
Wykonawca	przedstawi	3	propozycje	wyglądu	strony	www	w	uzgodnionym	terminie,	nie	
dłuższym	niż	7	dni		roboczych	od	dnia	podpisania	umowy.	Zamawiający	wybierze	jeden	
z	nich	w	ciągu	maksymalnie	3	dni	roboczych,	wnosząc	ewentualne	uwagi.	Zakończenie	
prac	 nad	 budową	 portalu	 internetowego	 musi	 nastąpić	 w	 terminie	 3	 tygodni	 od	
zatwierdzenia	projektu	graficznego.	
	
W	 wykonaniu	 umowy	 Wykonawca	 zobowiązany	 będzie	 oświadczyć,	 że	 prace	 objęte	
przedmiotem	Zamówienia	są	przejawem	działalności	twórczej	i	że	w	wyniku	działalności	
twórczej	Wykonawcy	 nie	 nastąpi	 naruszenie	 dóbr	 osobistych,	 praw	 autorskich,	 praw	
zależnych,	 praw	 pokrewnych	 ani	 żadnych	 innych	 praw	 osób	 trzecich.	Wykonawca	 w	
wykonaniu	 zamówienia	 przeniesie	 na	 Zamawiającego	 autorskie	 prawa	majątkowe	 do	
Przedmiotu	Zamówienia	w	zakresie	następujących	pól	 eksploatacji:	wprowadzania	do	
sieci	 Internet,	 wprowadzeni	 do	 pamięci	 komputerów,	 zwielokrotniania	 utrwalenia	
technikami	 informatycznymi,	 fotograficznymi,	 cyfrowymi,	 w	 dowolnej	 liczbie	
egzemplarzy,	 wydanie	 w	 wydawnictwach	 audiowizualnych,	 drukowanych	
i	multimedialnych,	 przetłumaczenie	 na	 język	 obcy.	 Przeniesienie	 autorskich	 praw	
majątkowych,	w	tym	upoważnienie	do	wykonywania	praw	zależnych	nastąpi	w	ramach	
ustalonego	za	Przedmiot	Zamówienia	wynagrodzenia.			
	
2.2	Obsługa	serwisu	internetowego	

§ bieżące	 usuwanie	 wszelkich	 błędów	w	 funkcjonowaniu	 strony	 (w	 terminie	 24	
godzin	od	momentu	zgłoszenia	problemu)		

§ bieżąca	 aktualizacja	 strony,	 obejmującej	 zamieszczanie	 na	 stronie	 materiałów	
(treści,	 plików	 graficznych	 oraz	 multimedialnych)	 przekazywanych	 przez	
Zamawiającego,	 aktualizację	 komponentów,	 pomoc	 techniczną	 oraz	 asystę	
informatyczną	w	formie	telefonicznych	konsultacji	merytorycznych.		

§ Zamawiający	będzie	przesyłał	Wykonawcy	materiały	do	umieszczenia	na	stronie	
drogą	 elektroniczną	 lub	 za	 pośrednictwem	 alternatywnych	 narzędzi	 do	
komunikacji	elektronicznej		
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§ Wykonawca	 przekazane	 przez	 Zamawiającego	 materiały	 umieści	 na	 stronie	 w	
przeciągu	24	godzin	od	daty	przekazania	w	dniach	roboczych	(od	poniedziałku	do	
piątku).	

§ Wykonawca	 dostosuje	 indywidualne	 konta	 użytkowników	 do	 zamieszczania	
treści	na	stronie	

§ Hosting	serwisu	przez	minimum	9	miesięcy		

2.3	Pozycjonowanie	strony	internetowej	
	
działania,	 której	 celem	 jest	 optymalizacja	 strony	 pod	 kątem	 wyszukiwarek	
internetowych.	 Zwiększanie	 widoczności	 strony	 w	 organicznych	 wynikach	
wyszukiwania.	Pozycja	strony	w	wyszukiwarce	Google		ma	być	oceniana	przez	algorytmy	
Google.	
	
Pozycjonowanie	 strony	 internetowej	 będzie	 raz	 w	 miesiącu	 dokumentowane	 poprze	
ranking	w	wyszukiwarce.		
Ponadto	w	zakres	zadań	należy	przyjąć:	

- utworzenie	i	optymalizacja	wizytówki	i	mapki	Google,	
- zadbanie	o	pozytywny	wizerunek	firmy,	
- uruchomienie	na	branżowych	i	samorządowych	forach	i	serwisach,	
- dobranie	fraz	kluczowych,	które	wygenerują	ruch	w	witrynie,	
- dodanie	witryny	do	katalogów	branżowych	oraz	samorządowych.	

3. Kryteria	oceny	ofert	

Spośród	ofert	nie	odrzuconych,	Organizator	Postępowania	wybierze	ofertę	kierując	się	
kryterium:	

CENA	BRUTTO	–	o	wadze	100%.			

W	trakcie	oceny	Ofert	kolejno	ocenianym	Ofertom	zostaną	przyznane	punkty	według	
następującego	wzoru:			

	
C=		
	

C	-	liczba	punktów	przyznanych	danemu	Wykonawcy	w	kryterium	„Cena	brutto”	w	
danym	Zamówieniu		

100	 -	maksymalna	ilość	punktów	do	uzyskania	w	kryterium	„Cena	brutto”	

Cmin	–	najniższa	z	zaoferowanych	przez	Wnioskodawców	cena	brutto	

C0	–	cena	brutto	zaoferowana	przez	Wnioskodawcę,	dla	którego	wynik	
jest	obliczany	

x100	
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Powyższe	kryterium	oceny	ofert	dotyczy	Zadań	od	1	do	3	przedmiotu	zamówienia.	

4. Gwarancja	i	serwis	

Oferta	 ma	 obejmować	 minimum	 9	 miesięczną	 opiekę	 techniczną	 o	 następującym	
zakresie:	

Ø 24	 godziny	 czas	 reakcji	 w	 przypadku	 zgłoszenia	 problemów	 związanych	 z	
serwisem	www	

5. Informacje	o	sposobie	porozumiewania	się	zamawiającego	z	wykonawcami		

Wykonawca	może	zwrócić	się	mailowo	do	Zamawiającego	o	wyjaśnienie	treści	SIWZ	w	
terminie	 do	 23.03.2021	 	 do	 godz.	 16:30.	 Organizator	 udziela	wyjaśnień	 niezwłocznie,	
jednakże	 nie	 później	 niż	 2	 dni	 przed	 Terminem	 Składania	 Ofert.	 Zapytanie	 należy	
przesłać	na	adres	email:	na	adres	anna.sobolak@biorecykling.org	

Odpowiedź	 na	 wszystkie	 zadane	 pytania	 zostanie	 opublikowana	 na	 stronie:	
www.biorecykling.org	 bez	 ujawniania	 źródła	 zapytania	 z	 pouczeniem,	 że	wyjaśnienie	
SIWZ	jest	dla	nich	wiążące.	

W	uzasadnionych	przypadkach	Organizator	postępowania	może	przed	upływem	terminu	
składania	Ofert	zmienić	treść	Opisu	Przedmiotu	Zamówienia.	O	dokonanej	zmianie	Opisu	
Przedmiotu	Zamówienia	Organizator	niezwłocznie	zawiadomi.	
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Załącznik	nr	2	–	Formularz	ofertowy	
………………………………….	

miejscowość,	data	
	

OFERTA	WYKONAWCY	
na	zapytanie	ofertowe	nr		02/03/2021	dotyczące	

Budowy	strony	internetowej	www.biorecykling.org			
wraz	z	obsługą	serwisu		

	
1. Nazwa	oraz	adres	Wykonawcy:	
...............................................................................................................................................	
...............................................................................................................................................	
Telefon	kontaktowy:	………………………………………..	
Adres	e-mail:	……………………………………………………	
	
2. W	odpowiedzi	na	zapytanie	ofertowe	oferuję	realizację	zamówienia	za	następującą	cenę:		

	
Zadanie	1:	Wykonanie	portalu	internetowego		-	…………………brutto	PLN	
słownie:	………………………………………………………………………………………………………………	
	
Zadanie	2:	Obsługa	serwisu	internetowego	-	…………………brutto	PLN	/	miesięcznie	
słownie:	…………………………………………………………………………………………………………………	
	
Zadanie	3:	Pozycjonowanie	strony	internetowej	-	………………	brutto	PLN/	miesięcznie	
słownie:	………………………………………………………………………………………………………………	
	
Łączna	cena	brutto:			…………………PLN	
słownie:	………………………………………………………………………………………………………………	
	
	

3. Oświadczam,	że	zapoznałem	się	z	warunkami	niniejszego	zapytania	i	nie	wnoszę	
do	niego	żadnych	zastrzeżeń	oraz	zdobyłem	informacje	konieczne	do	
przygotowania	oferty.	

4. W	przypadku	uznania	naszej	oferty	za	najkorzystniejszą	zobowiązuję	się	do	
podpisania	umowy	w	terminie	i	miejscu	wskazanym	przez	Zamawiającego.	

5. Oświadczam,	że:	
a. Posiadam	uprawnienia	do	wykonywania	określonej	działalności	lub	

czynności,	jeżeli	ustawy	nakładają	obowiązek	posiadania	takich	
uprawnień,	
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b. Posiadam	niezbędną	wiedzę	i	doświadczenie	do	wykonywania	
zamówienia,	

c. Znajduję	się	w	sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej	zapewniającej	
wykonanie	zamówienia,	

d. Nie	podlegam	wykluczeniu	z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	z	
powodu	otwarcia	w	stosunku	do	mnie	likwidacji	lub	ogłoszenia	
upadłości.	

	
………………………………………….	

Podpis	uprawnionego	przedstawiciela	Wykonawcy	
	



	

	KRS   0000624126 
NIP    8982221929 
REGON 364761300	

www.biorecykling.org                                                                   biorecykling@biorecykling.org 
                                                                              
																				 50-431 Wrocław  

ul. Walecznych 19 lok. 6 
mBank 79 1140 2004 0000 3202 7637 1049	

„Szkolenia	 praktyczne	 dla	 samorządów	 i	 liderów	 lokalnych	 -	
selektywna	 zbiórka	bioodpadów”	 projekt	 realizowany	w	 ramach	 programu	
priorytetowego	nr	5	"Międzydziedzinowe	-	Edukacja	Ekologiczna",	w	formie	dotacji	ze	
środków	Narodowego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej					

Załącznik	nr	3	–	Oświadczenie	o	braku	powiązań		
osobowych	lub	kapitałowych	

	
Nr	postępowania	02/03/2021	

Wykonawca/pieczątka:	
	

………………………,	dn.	……………………	
NIP	…………………………………………………	
REGON	……………………………………………	
	

Oświadczenie	o	braku	powiązań	osobowych	lub	kapitałowych	
	

W	odpowiedzi	na	zapytanie	ofertowe	nr		02/03/2021	dotyczące	Budowy	portalu	
internetowego	www.biorecykling.org		wraz	z	obsługą	serwisu	oświadczam(y),	że	nie	
jestem(eśmy)	powiązani	z	Zamawiającym	osobowo	lub	kapitałowo.		
Przez	 powiązania	 kapitałowe	 lub	 osobowe	 rozumie	 się	wzajemne	powiązania	między	
Zamawiającym	 lub	 osobami	 upoważnionymi	 do	 zaciągania	 zobowiązań	 w	 imieniu	
Zamawiającego	 lub	 osobami	 wykonującymi	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 czynności	
związane	 z	 przygotowaniem	 i	 przeprowadzeniem	 procedury	 wyboru	 wykonawcy	 a	
wykonawcą,	polegające	w	szczególności	na:	

1. uczestniczeniu	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej;	
2. posiadaniu	co	najmniej	10	%	udziałów	lub	akcji;	
3. pełnieniu	 funkcji	 członka	 organu	 nadzorczego	 lub	 zarządzającego,	 prokurenta,	

pełnomocnika;	
4. pozostawaniu	 w	 związku	 małżeńskim,	 w	 stosunku	 pokrewieństwa	 lub	

powinowactwa	w	linii	prostej,	pokrewieństwa	lub	powinowactwa	w	linii	bocznej	
do	drugiego	stopnia	lub	w	stosunku	przysposobienia,	opieki	lub	kurateli.	

	
	
	
	

………………………………………………………………	
data	i	podpis	uprawnionego	
przedstawiciela	Wykonawcy	

	

	
	


