
 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dzp.262.38.2021 

1. Zamawiający: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, 

ogłasza zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych na modernizację, wykonanie projektów graficznych, dołączenie do istniejącego 

oprogramowania oraz wdrożenie stron internetowych FRSE: eTwinning.pl, directors-na.eu, 

eurydice.org.pl, ekspercivet.org.pl; opracowanie i uruchomienie dodatkowych funkcjonalności w panelu 

administracyjnym, przygotowanie dokumnetacji powdrożeniowej oraz udzielenie wsparcia technicznego. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Wymagania dla Wykonawców:  

Zamawiający warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) Wykonał minimum cztery serwisy internetowe we frameworku webowym Laravel w ciągu ostatnich 12 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie. (Dotyczy stron już uruchomionych lub w trakcie budowy: należy podać hiperłącza lub 

zaświadczenie od Zleceniodawcy, że taka usługa jest właśnie realizowana). 

b) Dysponuje dwoma grafikami oraz trzema programistami mającymi doświadczenie w pracy w ww. 

frameworku. 

Na potwierdzenie warunków należy wypełnić załącznik nr 4. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

a) cena – 40% (max. 40 pkt.), zgodnie ze wzorem:     
                               Cena najniższa 

liczba pkt. (x1) = ---------------------- x 40 

                               Cena badana 

b) cena za przekazanie praw autorskich za zaprojektowanie i wykonanie stron – 5% (max. 5 pkt.), zgodnie 

ze wzorem: 
                               Cena najniższa 

liczba pkt. (x1) = ---------------------- x 5 

                               Cena badana  
c) cena pracy programisty za wykonanie dodatkowych zadań w panelu administracyjnym – 15% (max 

15 pkt.) zgodnie ze wzorem: 
                               Cena najniższa 

liczba pkt. (x1) = ---------------------- x 15 

                               Cena badana 

 

d) projekty graficzne stron -  40% (max. 40 pkt.)  

Wykonanie propozycji projektów graficznych stron internetowych. Projekty powinny być dołączone do 

oferty w formie plików w formacie JPG, PDF, PNG itd. lub w innej elektronicznej formie. Portfolio ma 

charakter poglądowy, ma prezentować umiejętności Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

- propozycja widoku strony głównej eTwinning.pl oraz widok wybranej przez Wykonawcę podstrony. Projekt 

strony głównej powinien zawierać menu górne i główne, stopkę strony oraz wybrane sekcje: Aktualności, sekcję 

Kampania eTwinning, sekcję Zobacz nagrodzone projekty, sekcję z interaktywną mapą, sekcję z interaktywnym 

kalendarzem, sekcję Polecamy; 

- propozycja widoku strony głównej Eurydice.org.pl. Projekt powinien zawierać menu górne, menu główne oraz 

wszystkie siedem sekcji opisane w orientacyjnym schemacie w OPZ; 

- propozycja widoku strony głównej directors-na.eu po zalogowaniu użytkownika z informacją o 

powiadomieniu; 

- propozycja widoku strony głównej  ekspercivet.org.pl (propozycja layoutu – widok strony głównej opisany w 

orientacyjnym schemacie Strony w OPZ). 

 

Zamawiający oceni projekty biorąc pod uwagę: oryginalność i atrakcyjność wizualną projektu oraz dostosowanie 

rozwiązań graficznych do charakteru Stron i ich grup docelowych. 

 

Przez oryginalność i atrakcyjność Zamawiający rozumie autorską kompozycję, nawiązującą stylem do aktualnie 

obowiązujących trendów graficznych w projektowaniu stron internetowych. Projekt musi zapewniać czytelność 

layoutu i wszystkich zamieszczonych elementów, przejrzystość treści i wzajemną harmonię (kolor, rodzaj fontu). 

Poprzez dostosowanie projektu do grupy docelowej Zamawiający rozumie: zastosowanie w projekcie elementów 

atrakcyjnych dla osób pracujących w obszarze edukacji: nauczycieli, pedagogów, dyrektorów. 

 

Wykonawca otrzyma poniższą liczbę punktów oraz opis uzasadnienia zgodnie z poniższym opisem kryteriów: 

 

40 punktów – za stworzenie projektu graficznego, którego nowoczesność, estetyka, oryginalność, czytelność, 

przejrzystość i harmonijność oraz atrakcyjność dla wskazanych grup docelowych są na poziomie bardzo wysokim; 

30 punktów – za stworzenie projektu graficznego, którego nowoczesność, estetyka, oryginalność, czytelność, 

przejrzystość i harmonijność oraz atrakcyjność dla wskazanych grup docelowych są na poziomie wysokim;  

20 punktów – za stworzenie projektu graficznego, którego nowoczesność, estetyka, oryginalność, czytelność, 

przejrzystość i harmonijność oraz atrakcyjność dla wskazanych grup docelowych są na poziomie umiarkowanym; 

10 punktów – za stworzenie projektu graficznego, którego nowoczesność, estetyka, oryginalność, czytelność, 

przejrzystość i harmonijność oraz atrakcyjność dla wskazanych grup docelowych są na poziomie niskim; 

0 punktów – w przypadku gdy Wykonawca nie załączy projektów graficznych, projekty będą nieestetyczne lub nie 

na temat. 

 

7. Projekt umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

podpisania umowy na wzorze Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. Zamawiający podpisze również 

umowę powierzenia danych z wybranych Wykonawcą, której wzór stanowi załącznik nr 2a. 

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać pocztą 

elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl. 

9. Do oferty należy dołączyć:  

a) załącznik nr 4. 

b) projekty graficzne stron.  

 

10. Termin składania ofert upływa dnia: 25 maja 2021 roku o godzinie 10:00. 

 

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.  
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12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dorota Zajączkowska, nr tel.: 728-455-332, e-mail: 

dzajaczkowska@frse.org.pl. 

 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie  

bez podania przyczyny. 

 

14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia 

przedstawionych dokumentów. 

 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, 

rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

 

16. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

 

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty 

w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740). 

 
     

 

    

Warszawa, 20.05.2021 r.     

Miejscowość, data   Podpis pracownika realizującego 

zamówienie 
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