
 

Zamawiający:  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

Ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok 

 

 

Numer postępowania: 2/PSDZ/RPOWP/2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PSDZ/RPOWP/2020 

 

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 22 sierpnia 2019 r. 

 

dotyczące 

usługi informatycznej w zakresie opracowania internetowych narzędzi PSI do realizacji zadań mery-

torycznych w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 04 listopad 2020 roku 



 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; NIP: 5422098509; REGON: 050503972. Siedziba główna: ul. Spół-

dzielcza 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 Regio-

nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonych 

przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku.  

___________________________________________________________________________ 

Tytuł zamówienia: 

Usługa informatyczna w zakresie opracowania internetowych narzędzi PSI do realizacji zadań mery-

torycznych w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Termin składania oferty: 2020-11-13 do godz. 12:00 

Nazwa zamawiającego: 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

Ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok 

NIP: 542-20-98-509 

Miejsce i sposób składania ofert:  

1. Ofertę należy złożyć w formie papierowego 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. 

2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami w 

terminie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

6. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym 

dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty. 

7. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty 



 

ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub 

kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

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

powiadomieni drogą e- mail lub telefonicznie. 

9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające 

się na ważną ofertę. 

10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

12. 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. 

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

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

zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na 

stronie internetowej www.bfkk.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.gov.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. 

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

zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i 

udzielonych wyjaśnień. 

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

wycofań. 

17. Forma oferty: 

1) Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału do wglądu, gdy złożona przez 

Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co 

do jej prawdziwości. 

18. Kompletna oferta powinna zawierać: 

1) Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wypełniony i 

podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

2) Wykaz spełniania warunków – załącznik nr 2; 

3) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;  

19. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący 

sposób:  

 

 

 

http://www.bfkk.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


 

……………………………….  

nazwa i adres Wykonawcy   Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

ul. Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok  

   OFERTA – Tytuł zapytania ofertowego: 

Usługa informatyczna w zakresie opracowania internetowych narzędzi 

 Znak zapytania: 2/PSDZ/RPOWP/2020 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

Iwona Zaborowska, fundacja@bfkk.pl;  

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:   

85 653-77-00 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę informatyczną w zakresie opracowania internetowego na-

rzędzia – portalu doradczego jako Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej (PSI) z dostę-

pem on-line do strefy publicznej portalu oraz z strefami dla wszystkich członków sieci z poziomami 

węzła wojewódzkiego, subregionalnego i powiatowego. Celem usługi jest udzielenie licencji, wdro-

żenie i zapewnienie utrzymania portalu, w tym: dostarczenie Portalu i zainstalowanie; udzielenie bez-

terminowej licencji do Portalu; wdrożenie Portalu (instalacja, konfiguracja, dostosowanie, przygoto-

wanie dokumentacji wdrożeniowej oraz instrukcji dla użytkowników Portalu), zapewnienie po-

mocy/gwarancji w okresie podstawowym do 10.2023 r. na funkcjonowanie Portalu; utrzymanie Por-

talu (tzw. Helpdesk) i wsparcie użytkowników w trakcie użytkowania Portalu. 

 

Kategoria ogłoszenia: 

Usługa 

Podkategoria ogłoszenia:   

Usługi  

Miejsce realizacji zamówienia:   

Województwo: podlaskie   

Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia:  

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy/Wykonawców, który/którzy świadczyć będzie/będą 

usługę informatyczną w zakresie opracowania internetowego narzędzia Podlaskiego Systemu Infor-

macji.  



 

Przedmiot zamówienia: (4000) 

Obejmuje usługę w zakresie opracowania internetowego narzędzia z dostępem on-line do strefy pu-

blicznej portalu oraz z strefami dla wszystkich członków sieci z poziomami węzła wojewódzkiego, 

subregionalnego i powiatowego wraz z zapewnieniem pomocy/gwarancji w okresie do 10.2023 r. w 

tym w szczególności  z gwarancją usunięcia usterki w ciągu 24h od momentu zgłoszenia przez Za-

mawiającego. 

Narzędzie powinno spełniać następujący minimalny zakres oraz warunki:  

a. przygotowane w przystępnej formule dopasowanej do odbiorcy z możliwością korzystania za po-

mocą aplikacji mobilnych;  

b. za przygotowanie oraz obsługę narzędzia powinien odpowiadać wyspecjalizowany zespół (pod-

miot) posiadający doświadczenie w tego typu działalności; w zespole powinna zostać wyznaczona 

osoba odpowiedzialna za moderowanie, aktualizowanie danych w ramach narzędzia;  

c. służyć do informowania o bieżących działaniach realizowanych w zakresie projektu,  

d. zawierać bazę informacji EDUKACJA nt. wszystkich szkół (tj. szkół średnich, uczelni, instytucji 

szkoleniowych), które funkcjonują w województwie podlaskim, w formie interaktywnej mapy i opisu 

poszczególnych szkół; baza powinna posiadać następujące funkcjonalności:  

1. powinna pozwalać na wyszukiwanie placówki minimum według takich kategorii, jak: miejsco-

wość, nazwa zawodu, typ szkoły, kierunek kształcenia, nazwa kursu itp. 

2. w momencie wyboru szkoły powinna pozwolić generować wynik wraz z jej opisem, prezenta-

cją otoczenia szkoły (np. organ prowadzący, współpraca z otoczeniem, programy, instytucje 

mające związek z zawodem itp.);  

3. aktualizacja danych dotyczących szkół powinna odbywać się na bieżąco, lecz nie rzadziej niż 

raz do roku w uzgodnieniu z władzami placówek (możliwość wpisywania danych przez zwe-

ryfikowane szkoły, zatwierdzanie przez administratora). 

4. każdy kierunek kształcenia, kurs powinien być dodawany w profilu szkoły/karcie szkoły, do 

której będzie mógł mieć dostęp przedstawiciel szkoły (dyrektor lub wskazany przez szkołę na-

uczyciel) poprzez system logowania z możliwością aktualizacji danych o szkole i kierunkach 

kształcenia. Dane logowania (nazwa użytkownika/login i hasło) będą tworzone przez Admini-

stratora z możliwością zmiany danych do logowania przez pracodawcę. System logowania bę-

dzie mieć opcje przypominania hasła z wykorzystaniem adresu mailowego wskazanego przez 

przedstawiciela szkoły w trakcie rejestracji szkoły (tworzenia profilu, karty szkoły) 

e. zawierać bazę informacji PRACA gromadząc informację o miejscach pracy/stanowiskach pracy 

wraz z opisem miejsc/stanowisk z woj. podlaskiego w formie interaktywnej. Funkcjonalność bazy:  

 wyszukiwanie miejsca pracy/stanowiska minimum według takich kategorii jak: powiat, miej-

scowość, branża (32), zawód, nazwa stanowiska, 

 w momencie wyboru miejsca/stanowiska pracy powinna pozwolić generować wynik wraz z 

opisem (pdf),  



 

 możliwość wprowadzenia danych do ofert pracy z wykorzystaniem informacji opis miej-

sca/stanowiska pracy, 

 aktualizacja danych powinna odbywać się na bieżąco, automatyczna możliwość wpisywania 

danych, zatwierdzanie przez administratora, 

 każde stanowisko powinno być dodawane w profilu firmy/karcie firmy, do której będzie mógł 

mieć dostęp pracodawca (właściciel firmy, profilu, karty) poprzez system logowania z moż-

liwością aktualizacji danych o firmie i stanowiskach. Dane logowania (nazwa użytkow-

nika/login i hasło) będą tworzone przez Administratora z możliwością zmiany danych do lo-

gowania przez pracodawcę. System logowania będzie mieć opcje przypominania hasła z wy-

korzystaniem adresu mailowego wskazanego przez pracodawcę w trakcie rejestracji firmy 

(tworzenia profilu, karty firmy)  

f. zawierać bazę informacji OFERTY EDUKACYJNE Funkcjonalność bazy:  

 powinna pozwalać na wyszukiwanie oferty pracy według takich kategorii jak: powiat, miej-

scowość, obszar zawodowy (32 obszary), data rekrutacji 

 w momencie wyboru ofert edukacyjnej powinna pozwolić generować opis oferty (pdf),  

 aktualizacja danych powinna odbywać się na bieżąco, możliwość wpisywania danych przez 

zweryfikowaną szkołę – zatwierdzanie przez administratora 

 oferta pracy powinna być generowana z danych z sekcji d) związanych z opisem kierunku 

kształcenia, kursu poprzez wskazanie przez szkołę opisanego kierunku lub kursu do oferty 

edukacyjnej z podaniem dodatkowych danych związanych z terminem, zasadą finansowania 

czy profilem uczestników,   

  

g. zawierać bazę informacji OFERTY PRACY Funkcjonalność bazy:  

 powinna pozwalać na wyszukiwanie oferty pracy według takich kategorii jak: powiat, miej-

scowość, obszar zawodowy (32 obszary), data rekrutacji 

 w momencie wyboru ofert pracy powinna pozwolić generować opis oferty (pdf),  

 aktualizacja danych powinna odbywać się na bieżąco, możliwość wpisywania danych przez 

zweryfikowaną firmę – zatwierdzanie przez administratora 

 oferta pracy powinna być generowana z danych z sekcji e) związanych z opisem stanowiska 

pracy poprzez wskazanie przez pracodawcę opisanego stanowiska do oferty pracy z podaniem 

dodatkowych danych związanych z terminem, wynagrodzeniem czy formą umowy,   

h. zawierać bazę informacji DORADCA . Funkcjonalność bazy 

 przeglądanie bazy wiedzy zawierającej opis branż, zawodów, stanowisk na podstawie danych 

zebranych z rynków lokalnych, ofert pracy, zawodów nadwyżkowych i deficytowych oraz 

audytu stanowisk pracy w kontekście zakładanych efektów kształcenia w poszczególnych za-

wodach. 

 komunikacja członków PSDZ – sieci samokształcenie i dzielenia się wiedzą  



 

 Użytkownicy PSI będą mieli możliwość pobierania wybranych danych, filtrowania i sorto-

wania ich na bieżąco podczas sesji doradczych realizowanych z wykorzystaniem kompu-

tera/tabletu.  

 

Kod CPV: 72212331-8 

Nazwa kodu CPV: Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania projektami 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia:  

Od dnia podpisania umowy do 01.2021r. (dostarczenie i zainstalowanie Portalu) wraz z okresem po-

mocy/gwarancji do 10.2023 r.  

Załączniki:   

Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki: 

 Załącznik 1:Wzór formularza ofertowego, 

 Załącznik 2: Wykaz spełnienia warunków, 
 

Warunki udziału w postępowaniu:  

Wiedza i doświadczenie:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postę-

powaniu, dotyczący wiedzy i doświadczenia.  

-  personel – (wykształcenie, kwalifikacji zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia). 

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia lub 

dysponuje zespołem projektowym, w skład którego wchodzić będzie: 

 Stanowisko (funkcja) / minimalna liczba osób: Kierownik Projektu z wykształceniem 

wyższym magisterskim kierunkowym IT lub zarządzaniu, posiadającym certyfikat 

zarządzania projektami PRINCE 2 wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do 

wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu systemu 

informatycznego na stanowisku Kierownika Projektu  

 Stanowisko (funkcja) / minimalna liczba osób: zespół konsultantów wdrożeniowych 

przypisanych do tego projektu w liczbie min. 2 osoby z co najmniej 2-letnim doświadczeniem 

wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach 

wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej 

jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu  



 

 Stanowisko (funkcja) / minimalna liczba osób: zespół min. 2 pracowników odpowiedzialnych 

za tworzenie i rozwój oprogramowania w zakresie i technologii odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w 

zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu, gwarantującym 

realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. 

 

- doświadczenie Wykonawcy - Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wyko-

nawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje co najmniej jedną usługę odpo-

wiadającą swoim rodzajem usłudze będącym przedmiotem zamówienia, tj. usługi wdrożenia wraz z 

serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu, o wartości minimum 

40 000,00 zł.  

 

Ocena spełniania przedstawionych powyższych warunków udziału w postępowania zostanie doko-

nana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” nastąpi na podstawie oświadczeń i wykazu doświadczenia 

przedstawionego zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy/Wyko-

nawców.  

Dodatkowe warunki:  

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

złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie okre-

ślonym przez Zamawiającego. 

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który przed-

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

25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 

b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 

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

a. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wy-

konanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

b. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; 

c. Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie 

gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego; 

d. Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie dopro-

wadzi do realizacji jego celu. 



 

3. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez po-

dawania przyczyny. 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 

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: 28 1240 5211 1111 0010 8397 8776 prowadzony przez Bank Pekao S.A. 

W tytule przelewu należy wskazać: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – znak 

postępowania 2/PSDZ/RPOWP/2020” 

4. Zamawiający zwraca: 

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, czyli 10.2023. 

2) 30% pozostałego zabezpieczenia w terminie 15 dniu po upływie dodatkowego okresu 

gwarancji wskazanego przez Wykonawcę. 

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

 

Informacje związane z ochroną danych osobowych: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej jako RODO, Zamawiający niniej-

szym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Wyko-

nawcom prawach z tym związanych, mianowicie: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostocka Fundacja Kształ-

cenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w ramach Zamawiającego jest Pan/Pani 

Andrzej Rybus-Tołłoczko, e-mail: IODO@RT-NET.PL; 

mailto:IODO@RT-NET.PL


 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z wytycznymi w zakre-

sie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 

r., którego przedmiotem są: usługi informatycznej w zakresie opracowania interne-

towych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Podlaska 

Sieć Doradztwa Zawodowego”, nr postępowania: 2/PSDZ/RPOWP/2020 - na pod-

stawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udo-

stępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia albo 

do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-

skiego na lata 2014-2020 w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako 

ostatnie; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; kon-

sekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

 dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobo-

wych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

 przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

 osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 



 

 osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobo-

wych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Warunki zmiany umowy:  

(6000)  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszech-

nie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spo-

wodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz 

inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy, w szczegól-

ności: Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmianie ulegnie harmonogram realizacji zadań 

w Projekcie lub w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” 

Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewi-

dywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; zmiany warunków i ter-

minów płatności – w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie re-

alizacji umowy. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

 Załącznik 1: Wzór formularza ofertowego, 

 Załącznik 2: Wykaz spełnienia warunków, 

 Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy 

Zamówienia uzupełniające:  

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

Ocena oferty:  

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

(6000)  

W postępowaniu zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie najwięcej punktów. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagami: 

1. Kryterium 1 CENA ( 40% wagi oceny)  przez cenę należy rozumieć cenę brutto za realizację 

usługi 

Maksymalna liczba punktów (waga) kryterium CENA - 40 pkt.  

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów 

według poniższego wzoru:  



 

C=(Cmin/Co) x 40pkt  

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

C min - oznacza najniższą cenę jednostkową brutto za realizację usługi, spośród ważnych i 

nieodrzuconych ofert,  

Co - oznacza cenę jednostkową brutto za realizację usługi w ofercie badanej Podana cena będzie 

stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. Cena wykonania usługi powinna 

uwzględniać całkowity koszt realizacji usługi.  

Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do formularza ofertowego wypeł-

niając odpowiednio Załącznik nr 1 Cena musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) z dokładno-

ścią do dwóch miejsc po przecinku. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług 

(VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym po-

datkiem. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 

realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku 

z udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 

 

2. KRYTERIUM 2: DYSPOZYCYJNOŚĆ WYKONAWCY ( 30% wagi oceny)   

1. Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje osobiste stawiennictwo kluczowego perso-

nelu (zespołu) zaangażowanego w realizację usługi do 10.2023 od dnia podpisania umowy 

wskazując ilość dni w ciągu tygodnia do dyspozycji.  

2. Stawiennictwo personelu następuje na wezwanie Zamawiającego, w dniu wezwania, w siedzi-

bie Zamawiającego; 

3. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w ramach kryterium dyspozycyjność Wyko-

nawcy odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

- dyspozycyjność przez 1 dzień w tygodniu - 0pkt, 

- dyspozycyjność przez 2 dni w tygodniu – 5pkt, 

- dyspozycyjność przez 3 dni w tygodniu – 10pkt, 

- dyspozycyjność przez 4 dni w tygodniu – 15pkt, 

- dyspozycyjność codziennie – 30pkt. 

Za kryterium dyspozycyjność Wykonawcy oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

 

3. KRYTERIUM 3: OKRES POMOCY/GWARANCJI PRODUKTU, w tym usunięcie usterki 

w ciągu 24h od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego (30% wagi oceny): 



 

1) Należy rozumieć liczbę miesięcy dodatkowych pomocy/gwarancji powyżej minimalnego 

okres określonego czyli 10.2023 r. Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje do-

datkowy okres gwarancyjny w miesiącach liczonych od miesiąca 11.2023 z gwarancją 

usunięcia usterki w ciągu 24h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.  

2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium okres pomocy odpowiednią 

liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

P3=(Mo/Mmax) x 30 

gdzie: 

P3 – oznacz a liczbę punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium okres pomocy, 

Mo - oznacza liczbę miesięcy zaoferowanej w ramach przedmiotu zamówienia w badanej 

ofercie 

Mmax - oznacza największą zaoferowaną liczbę miesięcy w ramach przedmiotu zamówie-

nia spośród wszystkich badanych ofert  

3) Za kryterium Okres pomocy - oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

WYKLUCZENIA: 

Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy, którzy złożyli ofertę po terminie oraz Wykonawcy, 

którzy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią zapytania nr 

2/PSDZ/RPOWP/2020 z dnia 04.11.2020r. 

  


