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Do wszystkich Wykonawców  

biorących udział w zapytaniu 

ofertowym 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAPYTANIU OFERTOWYM  

 
1. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dziękuję za złożenie oferty w zapytaniu ofertowym 

nr DZP.262.64.2022 na przygotowanie projektu graficznego , opracowanie oraz wykonanie 

dwujęzycznej strony internetowej  dedykowanej wydarzeniu  EuroSkills 2023  wraz z systemem 

zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami, wykonaniem dokumentacji 

powdrożeniowej oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą strony.   

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywało następujące kryterium oceny ofert: 

1) cena – 40 % (max. 40 pkt.), 

2) projekt graficzny strony -60% (max. 60 pkt.)  

Wykonanie propozycji projektu graficznego strony internetowej. Propozycja widoku strony 

głównej (propozycja layoutu – widok strony głównej opisany w orientacyjnym schemacie Strony 

w OPZ). 

Projekt miał być dołączony do oferty w formie plików w formacie JPG, PDF, PNG itd. lub w 

innej elektronicznej formie. Portfolio ma charakter poglądowy, ma prezentować umiejętności 

Wykonawcy. 

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

oraz dostosowanie rozwiązań graficznych do charakteru Strony 

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). 

Wykonawca otrzymał poniższą liczbę punktów oraz opis uzasadnienia zgodnie z poniższym 

opisem kryteriów: 

 

 

 

 



 

60 punktów – za stworzenie projektu graficznego, którego nowoczesność, estetyka, oryginalność, 

czytelność, przejrzystość i harmonijność są na poziomie bardzo wysokim; 

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

czytelność, przejrzystość i harmonijność są na poziomie wysokim;  

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

czytelność, przejrzystość i harmonijność są na poziomie umiarkowanym; 

15 punktów – za stworzenie projektu graficznego, którego nowoczesność, estetyka, oryginalność, 

czytelność, przejrzystość i harmonijność są na poziomie niskim; 

0 punktów – w przypadku gdy Wykonawca nie załączy projektu graficznego, projekt będzie 

nieestetyczny lub nie na temat. 

3. Zbiorcze zestawienie ofert:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Zamówienia udziela się Wykonawcy: 

WEBTOM.PL Sp. z o.o. 

 

 

Nr 

oferty: 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Spełnienie 

warunku 

udziału w 

postępowaniu 

 

Ocena ofert  

1.  

WEBTOM.PL Sp. z o.o. 

ul. WENEDÓW, nr 6E, lok. 

1U 

64-920 Piła 

Spełnia 

4,48 pkt. w kryterium cena 

oraz 60 pkt. w kryterium 

projekt graficzny strony. 

Łącznie 64,48 pkt. 

2.  

PROSPEL GROUP Sp. z 

o.o. 

ul. ŁOPUSZNIAŃSKA, nr 

30A 

25-817 Kielce 

Spełnia 

40 pkt. w kryterium cena, 

oraz 0 pkt. w kryterium 

projekt graficzny strony. 

Łącznie 40 pkt. 
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