ZFE-I.042.15.10.2017

Kielce, 10.10.2017r.

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Na przygotowanie od podstaw strony internetowej – portalowej (opartej na CMS’ie) dla
projektu pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
I. Podstawa prawna:
1. Zamówienie realizowane jest na w trybie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
2017. 459 j.t. ze zm.), w związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 j.t. ze zm).
II. Dane zamawiającego
1. Zamawiający: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON:
291009343.
2. Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami
Europejskimi, Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce.
3. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest:
- Ewa Michałek, tel. 41 36 76 710; e-mail: ewa.michalek@um.kielce.pl,
w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na przygotowanie od podstaw strony
internetowej – portalowej (opartej na CMS’ie) dla projektu pn. „Rozwój
infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
2. Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.
Opis warunków udziału w postępowaniu:

IV.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
c)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia powyższych

warunków. Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez
złożenie oświadczenia sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4.
d) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
(przedkładając wykaz sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zapytania
ofertowego), że wykonał w okresie 3 lat przed terminem upływu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia
związane z wykonaniem co najmniej 1 strony internetowej i załączy dowody
potwierdzające, iż usługa ta została wykonane należycie.
2. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować
będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta
wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
3. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, któremu w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie:
a) naliczono kary umowne z winy Wykonawcy,
b) rozwiązano umowę z winy Wykonawcy.
Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie
oświadczenia sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia
bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści ogłoszenia
oraz załączników przez upływem terminu składania ofert.
V.

Opis sposobu obliczania ceny oraz kryteria wyboru ofert.
1. Jedynym kryterium oceny jest najniższa całkowita cena ryczałtowa brutto.
2. Cenę oferty należy podać w złotych cyfrowo i słownie na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 3.
3. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona
stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków
umownych w pełnym zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów
przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena
podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją

przedmiotu zamówienia, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa
kryterium

wzór

cena

Cena (minimalna/oferowana
cena)*100

Sposób oceny
100pkt.

5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy
przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 710.).
7. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.
VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.
1. Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy
składać osobiście lub listownie do dnia 20.10.2017r. do godz. 13:00 w zamkniętej
kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i
adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na opracowanie strony internetowej
projektu Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”. O
terminowym złożeniu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do
siedziby Zamawiającego, określonej w pkt. II ust. 2. tj. Urząd Miasta Kielce,
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Aleja Solidarności 34, 25-323
Kielce
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty złożone niezgodnie ze sposobem przygotowania i składania ofert nie będą
rozpatrywane.
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi
w dniu 20.10.2017r., o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego: Aleja Solidarności
34, pok. 814, 25-323 Kielce.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie papierowej,
wg załączonego wzoru do formularza ofertowego - Załącznik nr 3.
6. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania umowy.
7. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do
reprezentowania podmiotu składającego zgłoszenie, zgodnie z zasada reprezentacji
wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo
spisanego pełnomocnictwa.
8. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby
składającej podpis (tj. czytelny podpis składający się z imienia i nazwiska
lub podpis nieczytelny opatrzony imienną pieczątką).
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
10.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
12. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
wszystkich Oferentów o wynikach postępowania. Informacja ta zostanie
zamieszczona na stronie na stronie Urzędu Miasta: www.um.kielce.pl oraz na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

VII. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
2. Złożone oferty są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni.
3. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia
postępowania w siedzibie Zamawiającego.

VIII.

Dodatkowe informacje

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:
1.

Zmiana terminu wykonania zamówienia może wystąpić i obejmować będzie czas,
w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia w następujących przypadkach:
a. zmiany będące wynikiem działań Instytucji Pośredniczącej, Instytucji
Zarządzającej PO Polska Wschodnia 2014-2020, w szczególności wynikające ze
zmiany dokumentów np.: regulaminów, wytycznych, instrukcji, itp.
b. zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie
poinformowano Zamawiającego.

IX.

Wykaz załączników do oferty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie
Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zamówienia związane z przygotowaniem co najmniej 1 strony internetowej i załączy
dowody potwierdzające, iż usługa ta została wykonana należycie – zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: nie

naliczone mu zostały kary umowne z winy Wykonawcy, a także nie została
rozwiązana umowa z winy Wykonawcy - zgodnie Załącznikiem nr 6 do zapytania
ofertowego.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
bądź ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą
podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie
ze statusem i odpisem z KRS).
6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
X.

Wykaz załączników do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia;
2. Załącznik nr 2. Wzór umowy;
3. Załącznik nr 3. Formularz oferty;
4. Załącznik nr 4. Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu;
5. Załącznik nr 5. Oświadczenie – wykaz usług;
6. Załącznik nr 6. Oświadczenie dotyczące kar umownych i rozwiązania umów.
7. Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

