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ZAPYTANIE OFERTOWE 

w zakresie wykonania, utrzymania, serwisowania i hostingu strony internetowej programu 

CHANSE realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-081 Kraków  

tel. +48 12 341 9003; fax. +48 12 341 90 99  

e-mail: biuro@ncn.gov.pl  

strona internetowa www.ncn.gov.pl  

do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są –  

Michał Kaczmarek, e-mail: michal.kaczmarek@ncn.gov.pl  

Malwina Gębalska, e-mail: malwina.gebalska@ncn.gov.pl 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i niedokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty bez podawania przyczyny. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

72.41.10.00-4 Dostawy usług informatycznych 

72.41.20.00-1 Dostawy usług poczty elektronicznej 

72.41.30.00-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

72.41.50.00-2 Usługi hostingowe dla stron WWW 

72.42.10.00-7 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich 

72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, utrzymanie, serwisowanie i hosting strony 

internetowej programu CHANSE.  

Celem programu CHANSE jest wspieranie badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

Dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej NCN wraz z 26 instytucjami finansującymi badania 

naukowe w Europie ogłosi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych.  

Celem szczegółowym projektu CHANSE jest zbadanie problemów i wyzwań współczesnych przemian 

społeczno-kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki społecznej i kulturowej w obecnej 

epoce cyfrowej. Projekt został opracowany w celu ułatwienia szerokiego zakresu podejść do 

transformacji cyfrowej poprzez zrozumienie kontekstów, procesów i konsekwencji tych przemian.  

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do wykonania strony internetowej projektu w formie 

elektronicznej: zarówno strony głównej oraz podstron, a ponadto systemu linków i banerów wraz z ich 

wzajemną hierarchią powiązań, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu 
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zamówienia opisanymi poniżej. Wykonawca zobowiązuje się również do uruchomienia wykonanej 

strony, jej utrzymania, hostingu i serwisowania. 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) 

V. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia strony internetowej do dnia 18.12.2020r. w zakresie 

umożliwiającym publikowanie treści i zamieszczanie dokumentów oraz zdjęć; zakończenia budowy  

strony internetowej zgodnie z opisem z załącznika nr 1 do dnia 15.01.2021r. oraz do realizacji 

serwisowania, hostingu i utrzymania strony od dnia podpisania protokołu odbioru usługi do dnia 

31.12.2021r. 

VI. Główne warunki udziału w postępowaniu 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 

a. posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem: w ciągu 

3 lat poprzedzających termin składania ofert zrealizowali min. 10 projektów w zakresie 

projektowania stron www opartych na Systemie Zarządzania Treścią (CMS); 

b. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c. akceptują treść zamówienia – złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści 

zamówienia; 

d. są podmiotami niepowiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu: 

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie 

złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz wykazu zrealizowanych usług, których wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą 

dokumentów żądanych przez Zamawiającego, o których mowa w rozdziale VII, 

potwierdzających spełnienie tych warunków. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia 

– nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony 

z postępowania. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty i kryteria oceny: 

1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania oraz 

powinna zawierać: 

a. informacje o firmie (pełna nazwa, siedziba, numer telefonu, adres e-mail, NIP); 

b. łączną cenę netto i brutto za realizację zamówienia; 

c. cenę netto i brutto poszczególnych części zamówienia; 

d. opis doświadczenia w projektowaniu stron www opartych na Systemie Zarządzania 

Treścią (CMS) w postaci wykazu zrealizowanych usług z ostatnich trzech lat (minimum 

10 usług z podanymi linkami do stron www); 

e. referencje od obiorców potwierdzające należyte wykonanie usługi (z okresu ostatnich 

trzech lat); 

f. oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 3). 

2. Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 19 listopada 2020r. do godz. 12:00 za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: michal.kaczmarek@ncn.gov.pl. Dokumenty 

powinny być opatrzone podpisem elektronicznym lub być czytelnie zeskanowane z odręcznym 

podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy; Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów. 

3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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5. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczone przez okres i na warunkach 

określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich. 

7. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy  

(z zastrzeżeniem pkt. VII.8). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia i/lub 

możliwość wprowadzania zmian niewpływających na merytoryczny zakres usługi. W takiej 

sytuacji nastąpi renegocjacja ceny usługi oraz podpisanie aneksu do umowy. 

9. Kryteria oceny (łącznie można otrzymać 100 pkt):  

a. Doświadczenie w projektowaniu stron www opartych na Systemie Zarządzania Treścią 

(CMS) – 40 pkt.  

Zamawiający oceni doświadczenie na podstawie wcześniej zrealizowanych usług 

wymienionych w wykazie opisanym w punkcie VII.1.d. Punkty przyznawane będą za: 

- liczbę usług z zakresu projektowania stron www opartych na Systemie Zarządzania 

Treścią (CMS) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat  – maksymalnie 10 pkt.(po 

dwa punkty za każdą zrealizowaną usługę; 10 zrealizowanych usług i więcej – 20 

punktów); 

- intuicyjność, przejrzystość i łatwość poruszania się po stronie www Wykonawcy, 

pozwalające czytelnikowi zapoznać się z interesującymi go informacjami w krótkim 

czasie i za wykonaniem jak najmniejszej liczby czynności strony – maksymalnie 20 pkt. 

b. Cena: łącznie można otrzymać 60 pkt. Maksymalną liczbę punktów uzyskuje oferta 
z najniższą ceną, która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym zaproszeniu. 
Punkty przyznawane w kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru: 
 
C = (CNAJ / CO) x 60 
 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium, 
CNAJ – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
CO – cena brutto podana w ofercie dla której wynik jest obliczany; 

 

10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli 

dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z ceną niższą. 

 

VIII. Termin i warunki płatności: 

1. Płatność za budowę i uruchomienie strony internetowej będzie dokonana w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Płatność za realizację usługi serwisowania, hostingu i utrzymania strony internetowej będzie 

dokonana z góry za okres realizacji usługi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru usługi. 

 

IX. Uwagi końcowe: 

1. Informujemy, że złożone oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego 

roszczenia do zlecenia usługi lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać się podstawą do zlecenia 

stosownej usługi bądź zawarcia umowy w zakresie realizacji zlecenia. Mając na uwadze powyższe, 

liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje.  
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2. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza 

możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca zostanie odrzucony w przypadku rażącej różnicy wartości oferty w stosunku do cen 

rynkowych. 

4. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 

przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. 

projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej spośród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie podpisze z Zamawiającym 

umowy w terminie do 14 dni od daty wybrania jego oferty. 

6. Wybrany wykonawca, który złoży najlepszą ofertę, zostanie zawiadomiony po zakończeniu 

postępowania o jego wynikach. Zawiadomienie nastąpi w formie elektronicznej na adres e-mail 

wskazany w ofercie.  


