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Nysa,  dn. 12.05.2016r. 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór 

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 

Tel/fax. 77 4080588 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

nr 01/05/2016 

na wykonanie strony internetowej na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-

2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.  

I. ZAMAWIAJACY 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, NIP 7532310609, REGON 160097521, 

tel./fax. 77/4080588, e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl, 

www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  

 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Budowa strony www,: 

a) wykonanie strony głównej i podstron serwisu wraz z elementami towarzyszącymi według 

opracowanego Layoutu, w tym 

- przygotowanie animacji/efektów wpływających na atrakcyjność strony 

- ujęcie i przeniesienie zawartości treści dotychczas opublikowanej strony pod adresem   

http://www.nyskieksiestwo.turystyka.net/  - zakładek PROW 2014-2020, LGD, Media o 

nas,Kontakt, Polecamy, Produkty turystyczne, Zasoby naturalne, Nasze gminy, Mapy, 

Licznik odwiedzin oraz Aktualności z ostatnich 3 miesięcy ( środkowy panel). 

- możliwość rozbudowy na dalszym etapie działalności stowarzyszenia,      

b) wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki i systemu strony 

zgodnie z projektem graficznym   

- strona stworzona w oparciu o najnowsze technologie i standardy rynku internetowego, 

- strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu, 

- struktura strony powinna być zoptymalizowana pod katem pozycjonowania, przyjaznych 

linków oraz zapewniać wspomaganie przeglądarek i systemów w celu poprawnego 

wyświetlania strony, 

- użytkowanie strony nie może pociągać za sobą konieczności zakupu  lub też posiadania 

przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne, 

- strona powinna posiadać przyjazny interfejs dostosowany także dla osób niepełnosprawnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. - strona powinna 
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poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania instalacji 

dodatkowego oprogramowania,  

- strona powinna zapewniać możliwość wyszukiwania treści portalu, 

- zapewnienie możliwości umieszczenia przycisków w formie hiperłącza w postaci 

piktogramów do serwisów społecznościowych,  

- strona będzie posiadała CMS umożliwiający m. in. administrowanie stroną, dodawanie 

artykułów, który zawiera edytor WYSIWYG z możliwością wystawiania linków i grafiki, 

swobodne dodawanie usuwanie poziomów, możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników 

pomiędzy stronami, Upload plików (zdjęciowych, filmowych, radiowych oraz dokumentów), 

możliwość edycji kodu HTML.            

c) wdrożenie na serwerze wskazanym przez Zamawiającego i utrzymanie serwisu obejmujące 

jego uruchomienie, zapoznanie trzech pracowników na miejscu w biurze  z zakresu 

funkcjonowania, zamieszczania/zarządzania treścią w serwisie;  

d) świadczenie usług serwisu CMS: 

-   udzielanie porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w 

zakresie obsługi CMS (porady udzielane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 7.30 – 15.30) w terminie od dnia odbioru serwisu www i systemu 

CMS przez Zamawiającego do dnia 27.06.2017r., 

- usuwanie usterek i błędów w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia usterki, 

ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS – nieprawidłowości w działaniu jednej 

lub wielu funkcji CMS, od dnia odbioru serwisu www i systemu CMS przez 

Zamawiającego do 27.06.2017 r. 

 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 

 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

1. Wykazanie doświadczenia w realizacji podobnych projektów poprzez wskazanie 

adresów stron internetowych wykonanych przez oferenta.  

 

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA W TYM TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie: 

Zadanie 1: 

- uruchomienie strony wraz z dostępem do korzystania ze wszystkich elementów do dnia 

27.05.2016r. 

-  przeniesienie wymaganych treści strony  http://www.nyskieksiestwo.turystyka.net/  do 

27.06.2016r. 
 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Kryterium nr 1: Cena:         Waga 100% 
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IV. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferta może być :  

1. Przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl 

2. Dostarczona osobiście do biura – Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, 48-

300 Nysa    

 

Termin składania oferty upływa w dniu 19.05.2016r. o godzinie 12
00

.  Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane.  

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego. 

 

 

Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a. wypełniony formularz ofertowy, sporządzony na formularzu załączonym do 

niniejszego Zaproszenia. 

b. Wydruk z KRS lub z CEIDG Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie figuruje 

w tych rejestrach. 

c. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisze pełnomocnik (jeżeli dotyczy). 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Oferty przygotowywane są na koszt i ryzyko Oferenta. Złożenie oferty nie jest 

równoznaczne z udzieleniem ani też z przyrzeczeniem zamówienia przez 

Zamawiającego. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego, a udzielenie zamówienia wymaga zawarcia odrębnej 

umowy. 

2) Dodatkowych informacji na temat Zamówienia udzielają pracownicy Zamawiającego 

pod nr tel. 77 4080588. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybranie wykonawcy) 

4) Do niniejszego Zaproszenia nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) 

5) W odniesieniu do osób fizycznych - złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta przez Nyskie Księstwo Jezior i 

Gór na potrzeby procesu wyboru oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych.  
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………………………………….., dnia ......................................... 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

dot. zamówienia o nazwie:  

Wykonanie strony internetowej na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020.  

Opublikowanego na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w dniu 2016-05-12 

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, NIP 7532310609, REGON 160097521, 

tel./fax. 77/4080588,  

e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl, www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  

 

IV.   Nazwa/Imię i nazwisko  i adres Wykonawcy 

 

..............................................                                     

 

..............................................       (pieczęć Wykonawcy) 

 

..............................................                   

 

 

NIP ....................................../PESEL: ………………………….* 

 

 

II. Spełnienie wymagań dotyczących wykonawcy, wskazanych w zaproszeniu do składania 
ofert (jeżeli dotyczy): 

 

Wymaganie 1: ……………………………………………… 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (jeżeli dotyczy).: …………………………… 
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III. Cena: 

 

Oferuję realizację Zamówienia na warunkach wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert za cenę: 

…………………… zł brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT lub innych obciążeń fiskalnych i 

składkowych). 

 

 

IV. Spełnianie kryteriów oceny ofert innych niż cena (jeżeli dotyczy):  

 

Kryterium ……………………………………………… 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (jeżeli dotyczy).: …………………………… 

 

 

V. Oświadczenia i zobowiązania: 

 

1. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się z Zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

2. w razie wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do zawarcia umowy 

bez zbędnej zwłoki w siedzibie Zamawiającego i do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w w Zaproszeniu do składania ofert. 

 

 

VI. Załączniki do oferty: 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) …..……………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

................................. dn. ................................                         

.............................................................................. 

* niepotrzebne skreślić                                  podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

  

 


