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Zamawiający:  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

Ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok 

 

 

Numer postępowania: 2/DZ/RPOWP/2018 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/DZ/RPOWP/2018 

 

przygotowane zgodnie z 

wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. 

 

dotyczące 

prowadzenia, moderowania i upowszechniania zawartości  fanpage projektu w 

mediach społecznościowych tj. na Facebooku oraz na kanale YouTube, stworzenie i 

moderowanie 10-ciu tematycznych grup dyskusyjnych oraz stworzeniu minimum 1 

wersji www najpopularniejszej grupy z Facebooka projektu „DOBRY ZAWÓD – 

FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie 

podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 13.02.2018 roku 
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ZAPYTANIE OFERTOWE  

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; NIP: 5422098509; REGON: 050503972. Siedziba 

główna: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok; Adres korespondencyjny dla postępowania: ul. 

Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zasada konkurencyjności – wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w 

sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 

lipca 2017 roku.  

________________________________________________________________________ 

Tytuł zamówienia: 

Prowadzenie, moderowanie i upowszechnianie zawartości  fanpage projektu w mediach 

społecznościowych tj. na Facebooku oraz na kanale YouTube, stworzenie i moderowanie 10-ciu 

tematycznych grup dyskusyjnych oraz stworzeniu minimum 1 wersji www najpopularniejszej 

grupy z Facebooka projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim”. 

Termin składania oferty:  

21-02-2018 

Nazwa zamawiającego: 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

Ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok 

Miejsce i sposób składania ofert:  

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. 

Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w 

terminie do 21.02.2018 do godz. 14:00 w Biurze Projektu. 

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. 
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Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:  

fundacja@bfkk.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

Iwona Zaborowska 

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

85 653-77-00 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  

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

Spółdzielczej 8, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia fanpage projektu w mediach 

społecznościowych oraz moderowania 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskie na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem. 

Kategoria ogłoszenia: 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia:   

Usługi IT 

 Miejsce realizacji zamówienia:   

Województwo: Podlaskie, Powiat: wszystkie. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia:  

Celem zamówienia jest prowadzenie, moderowanie i upowszechnianie fanpage projektu w 

mediach społecznościowych oraz stworzenie i moderowanie 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie, moderowanie i upowszechnianie zawartości  

fanpage projektu w mediach społecznościowych  tj. na Facebooku oraz na kanale YouTube, 

stworzenie i moderowanie 10-ciu tematycznych grup dyskusyjnych oraz stworzeniu 

minimum 1 wersji www najpopularniejszej grupy z Facebooka projektu „DOBRY ZAWÓD 

– FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.  
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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 konfiguracja 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 Facebooku 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 min 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 1h).  

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. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Kod CPV: 

72421000-7 

Nazwa kodu CPV:  

Usługi w zakresie rozwijania internetowych lun intranetowych aplikacji klienckich 

Harmonogram realizacji zamówienia:  

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia do 

dnia 14.04.2019r.  
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Stworzenie grup – od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 

30.05.2018r. 

Prowadzenie, moderowanie i upowszechnianie zawartości fanpage Projektu w mediach 

społecznościowych tj. na Facebooku oraz na kanale YouTube – od dnia podpisania umowy w 

sprawie zamówienia do dnia 14.04.2019r. 

Załączniki:   

Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki: 

 Załącznik 1: Formularz ofertowy; 

 Załącznik 2: Wykaz doświadczenia; 

 Załącznik 3: Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Warunki udziału w postępowaniu:  

Wiedza i doświadczenie: 

1. Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków 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 minimum dwa lata doświadczenia w zakresie realizacji 

usług dotyczących prowadzenia i moderowania grup na Facebooku; 

b) Wykonawca zarządza minimum 1 grupą na Facebooku o tematyce związanej z pracą 

lub aktywizacją zawodową lub edukacją zawodową o wielkości minimum 50.000 

członków; 

c) Wykonawca zarządza minimum 1 grupą na Facebooku skierowaną do uczniów 

(szkoła gimnazjalna, ponadgimnazjalna) o wielkości minimum 5 000 członków; 

d) Wykonawca wdrożył i minimum 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 

poza serwerami Facebooka i niezależna od jego działań (poza zawartością chronioną 

prawem).    

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć wykaz doświadczenia w tym zakresie 

według Załącznika nr 2 potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w ppkt. a-d.  

Warunki 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. 
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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. 

Wymagania dotyczące wadium: 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł  (słownie: jeden 

tysiąc pięćset zł) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c.  gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr: 11 1240 5211 1111 0000 4926 5435 prowadzony przez Bank Pekao 

S.A. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – znak postępowania 

2/DZ/RPOWP/2018”.  

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie wniesione 

wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego. 

5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione 

w sposób nieprawidłowy. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 

1a Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 

żądano. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

f. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

g. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

h. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr: 11 1240 5211 1111 0000 4926 5435 prowadzony przez 

Bank Pekao S.A. W tytule przelewu należy wskazać: „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy – znak postępowania 2/DZ/RPOWP/2018” 

4. Zamawiający zwraca: 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

Załącznik 1: Formularz ofertowy; 

Załącznik 2: Wykaz doświadczenia; 

Załącznik 3: Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

Załącznik 4: Wypis z CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej, niż na 30 dni przed upływem 

terminu składania ofert – jeśli dotyczy; 

Załącznik 5: Dowód wniesienia wadium. 

Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Ocena warunków podstawowych spełnia - nie spełnia oraz kryteriów premiujących według 

poniższych wag punktowych: 

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

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium, odpowiednią liczbę punktów.  

(Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

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 – maksymalna 

liczba punktów (waga) - 30 pkt.  
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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. 

_______________________________________________________________________ 


