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Gdańsk, dnia 21.06.2019 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na przygotowanie strony internetowej 

dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 

ul. Łąkowa 1-2 

80-743 Gdańsk 

tel.: (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 

www.amuz.gda.pl 

PODSTAWA PRAWNA 

art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986), zwana dalej „ustawą”. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie strony internetowej dla Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

2.   Zakres usługi będzie obejmować:  

1) Przygotowanie makiety funkcjonalnej 

2) Opracowanie projektu graficznego (dostosowanego pod kątem osób 

niedowidzących) 

3) Zaprogramowanie panelu do zarządzania treścią (CMS) 

4) Konsultacje odnośnie struktury treści, pomoc w migracji podstron 

5) Zaprogramowanie strony dla użytkownika 

6) Zainstalowanie strony na serwerze i uruchomienie 

7) Roczne wsparcie na wypadek ewentualnych błędów w działaniu 

3. Wymagana funkcjonalność strony: 

1) Nawigacja – duże, rozwijane menu 
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2) Strona główna wizerunkowa – film/grafika w tle, lista wydarzeń i aktualności, 

galeria, odnośniki 

3) Szablon podstrony tekstowej – uniwersalna strona tekstowa z szerokimi 

możliwościami formatowania tekstu i publikacji multimediów 

4) Widok listy kafelkowy ze zdjęciami 

5) Kalendarz wydarzeń + formularz zgłaszania wydarzeń przez stronę 

6) System rezerwacji miejsc na wydarzenia: 

- możliwość zarezerwowania bezpłatnych wejściówek 

- generowanie biletu z kodem QR (dwa szablony) 

- powiadomienia przed wydarzeniem 

- rezygnowanie z rezerwacji przez e-mail 

- rezerwacje hurtowe dla administratora 

7) Galerie 

8) Aktualności i sukcesy 

9) Okrojona wersja strony w języku angielskim i chińskim 

 

4. Przed wykonaniem usługi, Wykonawca zapozna się szczegółowo z zakresem działalności 

uczelni w celu dostosowania projektu do jej potrzeb. 

5. Wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji zamówienia z szablonów i gotowych 

systemów zewnętrznych. 

6. Strona zostanie dostosowana do urządzeń mobilnych (RWD) i zoptymalizowana pod 

kątem pozycjonowania (SEO). 

 

2. Termin wykonania usługi: 90 dni od daty podpisania umowy. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie 

tworzenia stron internetowych.  

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca wskaże co najmniej 5 adresów stron 

internetowych zrealizowanych we wskazanym okresie 2 lat, licząc od upływu terminu 

złożenia oferty. 
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III. SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

1) cena: 50% 

2) zastosowanie rozwiązań innowacyjnych: 50% 

2. Punkty za poszczególne kryteria wyliczone będą wg podanych wzorów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty w zakresie poszczególnych kryteriów. Liczba 

punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2.1. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru: 

   

   CN 

CK = ------------ x 50% x 100 

  CR 

 

CK= [CN / CR x % wagi ] x 100 

CK – ilość punktów dla kryterium, 

CN – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert, 

CR – cena oferty badanej, 

% wagi – waga kryterium ocen. 

 

2.2. Punkty za proponowane rozwiązania innowacyjne: 

20 pkt za zastosowanie autorskich rozwiązań w zakresie budowy strony internetowej 

15 pkt za innowacyjność w zakresie czytelności zastosowanych rozwiązań 

15 pkt za zastosowanie rozwiązań wspomagających intuicyjną nawigację strony 

internetowej 

 

Ocena w zakresie kryterium opisanego powyżej nastąpi na podstawie wglądu do stron 

wskazanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu. 

 

 Oferta, która w ocenie Zamawiającego nie będzie zawierała innowacyjnych rozwiązań, 

uzyska w tym kryterium 0 pkt 
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Uzyskane przez Wykonawcę punkty zostaną podstawione do wzoru: 

  PR 

IK = --------------x 50% x 100 

  PN 

 

IK= [IB / IM x % wagi ] x 100 

IK – ilość punktów dla kryterium, 

IB – liczba punktów za rozwiązania innowacyjne oferty badanej, 

IM – maksymalna liczba punków za rozwiązania innowacyjne spośród badanych ofert, 

% wagi – waga kryterium ocen 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w 

kryterium cena oraz innowacyjność: Σ = CK +IK 

 

 

IV. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć do dnia 27 czerwca 2019 r. , do godziny 11.00. 

2.  Oferty należy złożyć w wybrany sposób: 

1) na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 

Gdańsk), budynek czerwony, Rektorat, pok. Nr 103 lub 

2) mailem, skany podpisanych dokumentów, na adres: k.taper@amuz.gda.pl  

3. Oferty powinny zawierać oznaczenie: „oferta na przygotowanie strony internetowej 

dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku” 

4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty 

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

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko 

jedna cena za wykonanie zamówienia. 

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.  

5. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i w przypadku 

ofert złożonych w formie pisemnej, zostaną odesłane. 
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V. INFORMACJE DODATKOWE 

. 

1. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen z Wykonawcami. 

2. Z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony do realizacji zamówienia, zostanie podpisana 

umowa, której treść zostanie uzgodniona przez strony umowy. 

3. Jeżeli istnieje możliwość nabycia usług (będących przedmiotem zamówienia w 

niniejszym postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w niniejszym 

postępowaniu, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia Wykonawcy, u którego 

można nabyć te usługi korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym 

postępowaniu. 

4. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany zostanie, do dostarczenia, 

przed podpisaniem umowy, kopii umów lub innych dokumentów, potwierdzających, że 

strony wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu zostały 

wykonane przez tego Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

6. Kontakt: Katarzyna Taper, telefon: 58 300-92-12 (pon., śr. w godz. 9:00-12:45), e-mail: 

k.taper@amuz.gda.pl 

 

 

 

           

       Kanclerz Akademii Muzycznej 

   Bogdan Theisebach 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na przygotowania strony internetowej 

dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 

1. Informacje o Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy:  

………………………………………………..…………………………………. 

NIP:  …………………………………… 

REGON: ………………………………. 

Numer telefonu:  ………………………. 

Adres e-mail:  ………………………….. 

Osoba do kontaktu: …………………….............……tel. …................................... 

Oba odpowiedzialna za koordynację realizacji umowy: …....................................., tel. 

…..........................., e-mail: …............................................. 

1. Cena oferty 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 

łączną cenę: 

 

Netto:…………………….zł 

Podatek VAT: …..% 

brutto - ............................. zł 
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(słownie brutto .....................................................................................................................) 

Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę, w tym m.in. koszt ewentualnych wizyt w siedzibie Zamawiającego, koszt 

przeniesienia praw autorskich. 

2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazuję następujące 

adresy stron internetowych: 

1) …………………………………………… 

2) …………………………………………… 

3) …………………………………………… 

4) …………………………………………… 

5) …………………………………………… 

 

 

    …………….................................................................... 
    Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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