Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na realizację usługi informatycznej związanej
z Międzynarodową Konferencją Sadowniczą
JAGODOWE TRENDY
21 - 22 styczeń 2020r.
Niniejsze zapytanie cenowe nie jest równoznaczne z zamówieniem.
Otrzymanie od Państwa oferty nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyłonienia żadnego oferenta.

Zamawiający:
ZWIĄZEK SADOWNIKÓW
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Grójec, 15 lipca 2019 r.
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w
Grójcu,
ul.
Sportowa
4a
Grójec,
biuro@polskiesadownictwo.pl,
www.polskiesadownictwo.pl, zwany dalej w skrócie ZSRP.
ZSRP jest stowarzyszeniem apolitycznym, dobrowolnym działającym na rzecz i
w interesie polskich sadowników.
Statutowymi celami i zadaniami Związku Sadowników RP są:





Reprezentowanie potrzeb i interesów zawodowych sadowników Prowadzenie
doradztwa w zakresie produkcji sadowniczej
Kształtowanie opinii i ocen na temat produkcji sadowniczej
Opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących sadowników
Organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej

Związek realizuje swoją działalność poprzez:








Współpracę z organami administracji rządowej, terenowej i samorządowej,
Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy sadowniczej,
Organizowanie wystaw, odczytów, seminariów, imprez kulturalno
oświatowych,
Obronę interesów zawodowych sadowników,
Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
Organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,
Organizowanie targów i wystaw krajowych i międzynarodowych.

–

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu
i administrowaniu strony internetowej poświęconej Międzynarodowej Konferencji
JAGODOWE TRENDY 21-22 styczeń 2020 r., oraz profilu kampanii na Facebook-u.
W ramach zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
- wykupienie domeny wskazanej przez Zamawiającego;
- stworzenie projektu graficznego oraz kluczowych podstron i elementów
funkcjonalnych w tym przede wszystkim zakładek dotyczących: Organizatorów,
Wystawców, Sponsorów oraz systemu rezerwacji powierzchni wg planu przekazanego
przez Zamawiającego;
- stabilność i ciągłość działania witryny, dbając o jej bezpieczeństwo i poprawne
wyświetlanie w przeglądarkach internetowych;
- usuwanie awarii wywołanych przez czynniki zewnętrzne;
- udzielanie porad informatycznych w sprawach na bieżąco przedstawianych przez
Zamawiającego.
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III. PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia
23 kwietnia 1964r. (Dz.U.64.16.93 z późniejszymi zmianami) art. 701 - 705, z
zachowaniem uczciwej konkurencji.
Międzynarodowa Konferencja Jagodowe Trendy 2020 realizowana będzie w ramach
wsparcia z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.
Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie i rozliczania programu określają:
● Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolnospożywczych
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie w dniach 01 sierpnia 2019 – 28 lutego 2020 r.
V. ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
Postępowanie przeprowadzone zostanie według następującego harmonogramu:
1.1 Opublikowanie zaproszenia do składania ofert.
1.2 Komisyjne otwarcie ww. ofert i ocena spełnienia przez oferentów wymogów
formalno-prawnych.
1.3 Ustne negocjacje z Oferentami.
1.4 Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
VI. WYMAGANIA
1.Ogólne wymagania świadczenia usługi:
• wykształcenie wyższe informatyczne lub odpowiednio stosowane uprawnienia
zawodowe;
• doświadczenie zawodowe w obsłudze informatycznej minimum 3 lata
( doświadczenie poświadczone poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opis stanowisk pracy, opinii lub
referencji);
• umiejętność tworzenia i administrowania stron internetowych;
• umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i wszelkiego rodzaju awarii
powstałych na stronie w wyniku jej użytkowania.
2. Szczegółowe wymagania świadczenia usługi:
• Usługa świadczona będzie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego
tj. 7:30-15:30.
• Usuwanie awarii bądź innych zgłoszonych problemów technicznych winno być
realizowane niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od chwili
otrzymania informacji.
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• Wykonawca ma prawo do 14 - dniowej przerwy w świadczeniu usług
w okresie zaplanowanego urlopu, z wyjątkiem awarii.
• W przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności np. choroby, Wykonawca
zobowiązany jest do świadczenia usługi w najbliższy dzień roboczy ustalony
z Zamawiającym po ustaniu nieobecności.
VII. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
• Ofertę w formie papierowej należy złożyć w dwóch egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej (płyta CD) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
otwarcia ofert;
• Ofertę wysyłaną drogą elektroniczną należy zapisać w pliku PDF pod nazwą Strona
Internetowa Jagodowe Trendy 2020.
• Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Grójcu przy ul. Sportowej 4a lub
przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@polskiesadownictwo.pl do dnia
25 lipca 2019 r. do godz. 15:00. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data
i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.
• Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
• Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
• Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Oferta ze zmianami będzie dodatkowo oznaczona
określeniami „Zmiana”. Oferent wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2019 r. w siedzibie Zamawiającego
w Grójcu.
• Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IX. KRYTERIA OCENY
Do oceny ofert, przyjęte zostaną następujące kryteria:
C1 Cena brutto realizacji zadania

80 punktów

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym
ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze
wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
C 1= ( ------------------------------------------------ ) x 80 punktów
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C1 - wartość punktowa badanej oferty
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C 2 Doświadczenie

20 pkt.

5 pkt – do 3 lat udokumentowanego doświadczenia w branży informatycznej lub
na podobnym do wymaganego stanowiska;
10 pkt od 4 do 5 lat udokumentowanego doświadczenia w branży informatycznej lub
na podobnym do wymaganego stanowiska;
20 pkt powyżej 5 lat udokumentowanego doświadczenia w branży informatycznej lub
na podobnym do wymaganego stanowiska;
Razem 100 pkt.
X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
telefonicznie, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

Oferentów

XI. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 664 37 79.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

Termin
15.07.2019
25.07.2019 do godz. 15:00
26.07.2019
29.07.2019
30.07.2019

Działanie
Opublikowanie zaproszenia do składania ofert.
Ostateczny termin składania ofert.
Komisyjne otwarcie ww. ofert
Ewentualne negocjacje z oferentami.
Ogłoszenie wyboru oferty.
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