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Nr postępowania: 1/DZ/RPOWP/2018 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/DZ/RPOWP/2018 z dnia 07.02.2018 r. 

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. 

Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia 

fanpage projektu w mediach społecznościowych oraz moderowaniu 10-ciu tematycznych grup 

dyskusyjnych projektu  - „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej 

Projektem. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie, moderowanie i upowszechnianie 

zawartości  fanpage Projektu w mediach społecznościowych tj. na Facebook’u oraz na 

kanale You Tube, stworzenie i moderowanie 10-ciu tematycznych grup dyskusyjnych. 

2. Moderowane grupy i fanpage są podstawowym instrumentem upowszechniania 

opracowanych w trakcie Projektu materiałów promocyjnych i upowszechniających (np. 

zdjęcia, publikacje medialne, filmy edukacyjne).  

3. Usługa prowadzenia fanpage obejmuje założenie i konfigurację fanpage'a, stworzenie 

contentu, umieszczanie wpisów przynajmniej 1 dziennie, umieszczanie informacji o 

promocjach i upowszechniających Projekt stworzonych przez Zamawiającego, 

organizowania konkursów, transmisji live z wydarzeń, moderowanie fanpage'a. 

Zamieszczane treści powinny mieć różnorodną formę w tym m.in: zdjęcia, linki, 

wydarzenia, informacje, promocje, zabawy, zagadki, ciekawostki, pytania, konkursy. 

4. Stworzone i moderowane grupy tematyczne na Facebook’u będą pełniły rolę forów 

dyskusyjnych na temat oferty szkół zawodowych, skierowanych do uczniów, absolwentów 

oraz kandydatów i ich rodziców. Wymienione grupy będą mogły swobodnie wymieniać się 

informacjami w zakresie edukacji zawodowej i rynku pracy w poszczególnych branżach 

zawodowych.  

5. Zakres tematyczny grup dotyczy 10 specyficznych branż zawodowych po 2-3 w każdym  

subregionie, które zostaną wskazane po zakończeniu badań w Projekcie.  

6. Usługa stworzenia i moderowania grup obejmuje założenie oraz bieżącą administrację 10 

grupami na Facebooku, stworzenie 1 wersji www najpopularniejszej grupy w celach 

promocji (skierowanej do osób nie posiadającej kont na Facebooku). Wersja www grupy z 

Facebooka powinna działać w czasie rzeczywistym (max opóźnienie 1 godz.).  

https://websoul.pl/pl/oferta/wdrozenia/facebook/zalozenie-fanpage
https://websoul.pl/blog/nigdy-nie-angazuj-aby-zignorowac
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7. Usługa upowszechniania obejmuje udostępnianie zawartości Fanpage Projektu i Grup na 

min. 1 stronie na Facebooku o ilości polubień min 100.000 gównie osób z woj. 

podlaskiego, w grupach o tematyce związanej z pracą lub aktywizacją zawodową lub 

edukacją zawodową,  grupie skierowanej do uczniów (szkoła gimnazjalna, 

ponadgimnazjalna). Minimalna ilość udostępnień zawartości w wymienionych mediach 8 

szt. miesięcznie. Przez zawartość Fanpage Projektu i Grup należy rozumieć: posty, 

wydarzenia, konkursy, transmisje, galerie foto i wideo, oraz inne. 

8. Przy wykonywaniu powyższych zadań Wykonawca będzie wykorzystywał materiały 

dostarczane przez Zamawiającego, jak również przedstawiał propozycje własnych 

pomysłów i na bieżąco reagował na potrzeby prowadzonej kampanii upowszechniającej 

sygnalizowane przez Zamawiającego. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia 

do dnia 14.04.2019 r. 

 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

72421000-7 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji 

klienckich 

 

V. PODSTAWA PRAWNA:  

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY: 

 

1. Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków udziału w postępowania zostanie 

dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni 

któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wskazane 

poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia Wykonawcy:  

a) Wykonawca posiada łącznie min. dwa lata doświadczenia w zakresie realizacji usług 

dotyczących prowadzenia i moderowania grup na Facebooku 

b) Wykonawca zarządza min. 1 grupą na Facebooku o tematyce związanej z pracą lub 

aktywizacją zawodową lub edukacją zawodową o wielkości min. 50.000 członków 

c) Wykonawca zarządza  mn. 1 grupą na Facebooku skierowaną do uczniów (szkoła 

gimnazjalna, ponadgimnazjalna)   o wielkości min. 5 000 członków 

d) Wykonawca wdrożył i min. 2 lata prowadzi kopię www grupy zamkniętej na 

Facebooku, posty i komentarze w pełni dostępne dla każdego – także robotów 

indeksujących bez potrzeby posiadania konta na Facebooku. Zawartość umieszczona 
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poza serwerami Facebooka i niezależna od jego działań (poza zawartością chronioną 

prawem).    

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć wykaz zrealizowanych usług w tym 

zakresie według załącznika nr 1 potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w ppkt. 

a-d.  

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA 

PUNKTACJI:   

  

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1. Cena całkowita (brutto) za realizację usługi – max. liczba punktów (waga) 70 pkt.  

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium odpowiednią liczbę punktów, 

zgodnie z poniższym wzorem:  

C=(Cmin/Co) x 70pkt 

gdzie:  

C - oznacza liczbę punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium - cena,  

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, spośród ważnych i 

nieodrzuconych ofert,  

Co - oznacza cenę brutto oferty badanej 

Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Dostępność moderatora dla grup społecznościowych Zamawiającego w godzinach 

pomiędzy 10.00 a 21.00 przez 7 dni w tygodniu we wskazanej ilości godzin dziennie – 

max. liczba punktów (waga) 30 pkt. 

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium odpowiednią liczbę punktów, 

zgodnie z poniższym zestawieniem:  

10 godzin dziennie   - 30 pkt.  

8 godzin dziennie   - 20 pkt.  

6 godzin dziennie - 10 pkt.  

4 godzin dziennie - 5 pkt.  

2 godzin dziennie - 0 pkt.  

 

VIII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że oferty z cenami 

wariantowymi zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 

formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego 

zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz 
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zamieszczona na stronie internetowej www.bfkk.pl Wyjaśnienia zamieszczane na stronie 

internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego 

pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi 

w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.    

7. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której 

zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i 

udzielonych wyjaśnień.   

8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, 

uzupełnień, wycofań.  

9. Forma oferty: 

9.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 

9.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości 

9.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN.   

10. Kompletna oferta powinna zawierać: 

10.1 Wypełniony i podpisany  Formularz Oferty przez przedstawiciela prawnego 

Wykonawcy,  

10.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 1.  

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Iwona 

Zaborowska  , e-mail: izaborowska@bfkk.pl; 

 

X.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną, kurierem  lub osobiście (liczy 

się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Białostocka Fundacja Kształcenia 

Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok w godzinach 8.00 -15.00. 

2. Kompletna oferta powinna zostać  złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami 

w terminie do 15.02.2018 r. do godz. 14.00 w Biurze Projektu.  

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia 

oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 

przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą 

rozpatrywane.  

4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Wykonawcy zostaną 

powiadomieni drogą e- mail lub telefonicznie.  

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

składające się na ważną ofertę.  

6. Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami  załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 

oraz dane.  
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XI. POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA  

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia 

wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% 

kwotę  zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, 

gdy:  

 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć .  

 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.  

 Jeżeli Zamawiający uzna,  że oferta, którą musiałby wybrać  jako najkorzystniejszą 

nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.  

 Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie 

doprowadzi do realizacji jego celu.  

 

XII. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający z wybranymi wykonawcami podpisze umowę zlecenie na cały okres 

realizacji usługi.  

2. Płatność z tytułu usługi będą realizowana w częściach kwartalnych na podstawie 

poprawnie wypełnionej i dostarczonej dokumentacji, w tym zestawienia 

zrealizowanych usług, protokołu odbioru usługi oraz wystawionego rachunku/faktury. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, 

nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć 

wpływ na realizację postanowień umowy. 

 

XIII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Załącznik nr 1  wykaz zrealizowanych usług  

Załącznik Formularz ofertowy 

 


