
 
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dzp.262.102.2022 

 
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:  

Modernizacja stron internetowych i mechanizmu systemu multisite dla strony FRSE w roku 2022 oraz 

stron E+ i FRSE w roku 2023. 

 

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:  

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:  

a) Wykaże, że wykonał minimum dwa serwisy internetowe we frameworku webowym Laravel w ciągu         

ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie. 

b) Zadeklaruje posiadanie wystarczającego potencjału osobowego w zakresie programowania, by skutecznie 

wykonywać prace programistyczne opisane przykładowo w rozdziale 6 OPZ w ciągu 7 dni roboczych (o ile 

strony, w trakcie konsultacji nie ustalą innego terminu). 

c) Na potwierdzenie warunków należy wypełnić załącznik nr 4 i oświadczenie w załączniku nr 5. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

a) Cena usług opisanych w punkcie 1 OPZ – 50% (max. 50 pkt.), zgodnie ze wzorem:    
  
                               Cena najniższa 

liczba pkt. Pa = ----------------------  x 50 

                               Cena badana 

 

b) Cena usług opisanych w punkcie 2 OPZ (stawka godzinowa programisty za dodatkowe zadania) – 

 30%, zgodnie ze wzorem: 
 

                               Cena najniższa 

liczba pkt. Pa = ----------------------  x 30 

                               Cena badana 

 

c) Doświadczenie 

 
Zamawiający przyzna 5 punktów za każdy dodatkowy serwis internetowy wykonany przez Oferenta we 

frameworku webowym Laravel lub Symfony w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Maksymalna liczba punktów 

to 20% całości (20 punktów). 

 

 

  



 

 

 

 

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

podpisania umowy na wzorze Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 

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) załącznik nr 5 (oświadczenie); 

c) projekt graficzny wyszukiwarki na stronie głównej erasmusplus.org.pl, w tym wyglądu wyników 

(w pliku PDF lub JPG); 

d)  projekt graficzny dotyczący bazy foto: okna wyszukiwarki oraz mikroserwisu z wynikami. 

 

10. Termin składania ofert upływa dnia: 19 października 2022 roku o godzinie 10:00. 
 

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Łukasz Cherek, nr tel.: 507 937 827, e-mail: 

lcherek@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, 06.10.2022 r.     

Miejscowość, data   Podpis pracownika realizującego 

zamówienie 
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