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Warszawa 11.09.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na usługę stworzenia platformy informatycznej 

„IWORIS-FAMILY” dla projektu „RODZINA NA ANTENIE! - rozbudowa infrastruktury obszaru 

komunikacji społecznej na temat rodziny z elementami kampanii informacyjno-medialnej 

promującej życie rodzinne”, realizowanego w ramach I otwartego konkursu ofert w zakresie 

promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie 

ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

• Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

• Udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości 
zamówienia. 

• Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w ramach projektu realizowane 

jest w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe 
traktowanie wykonawców. 

III. PRZEDMIOT PROJEKTU, KTÓREGO BĘDZIE DOTYCZYŁA USŁUGA  

Przedmiotem projektu, którego będzie dotyczyła usługa stworzenia platformy informatycznej 

„IWORIS-FAMILY”, jest rozbudowa infrastruktur obszaru komunikacji społecznej na temat 
rodziny oraz produkcja i publikacja treści jako elementów kampanii informacyjno-medialnej 

podejmującej szerokie spektrum tematów dotyczących życia rodzinnego jako ważnej przestrzeni 
związanej z rozwojem i realizacją rozmaitych potrzeb w wymiarze indywidualnym i społecznym 
do końca 2020 r. Projekt jest realizowany wspólnie przez Fundację Instytut Wiedzy o Rodzinie i 

Społeczeństwie (Lidera) oraz Fundację Mamy i Taty (Partnera). 
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IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia platformy informatycznej „IWORIS-FAMILY”. 

2. Wymagania techniczne platformy informatycznej „IWORIS-FAMILY”: 

a. Platforma ma być stworzona przy użyciu niżej wymienionych frameworków w najnowszych 
dostępnych wersjach stabilnych: 

  - Angular.js  

  - React/NextJS 

  - Koa/Meteor/Socket.io 

  - Mongoose 

 b. Platforma ma się opierać o nierelacyjną bazę danych 

 c. Platforma ma mieć zaimplementowane API w architekturze REST 

 d. System musi umożliwić streaming mediów o rozdzielczości do 1080p 

 e. Wykonawca musi zapewnić ochronę przed kopiowaniem mediów poprzez zastosowanie 
systemu DRM dla streamowanych mediów 

 f. Platforma musi być kompatybilna z sieciami CDN a w szczególności z rozwiązaniem Amazon S3 

 g. zamieszczone materiały muszą być składowane na zasobach wskazanych przez 
zamawiającego, nie dopuszcza się linkowania materiałów z innych popularnych serwisów 
streamingowych (np. youtube) 

 h. Wykonawca zapewni możliwie najlepszy sposób zabezpieczenia dostępności portalu jak i 
materiałów multimedialnych zamieszczonych na serwerach jak i opracuje scenariusze disaster 
recovery  

3. Wymagania funkcjonalne platformy informatycznej „IWORIS-FAMILY”: 

 a. Oprogramowanie musi pozwalać na upload materiałów wideo w rozszerzeniach: flv, asf, asx, 

avi, wmv, mov, mpg, mpeg 

 b. platforma ma zawierać moduły: 
• Moduł artykuły 

• Moduł autorów 

• Moduł kategorii 
• Moduł powiadomień 

• Moduł obrazów/video 

• Moduł wyszukiwania 

• Moduł tagów 

• Moduł użytkownika 

• Moduł galerii 
• Moduł rozliczeniowy 

• Moduł raportów 

 

c. Wymagana jest implementacja skryptów analizujących ruch na witrynie 

d. Panel CMS musi zostać wyłączony z wyszukiwania przez roboty najbardziej popularnych 

wyszukiwarek takich jak Google, Bing, Yahoo 

e. Portal musi być dostępny zarówno z komputerów klasy PC jak i urządzeń mobilnych 

f. Portal musi być wyświetlany na przeglądarkach w wersjach aktualnych stabilnych takich jak. 
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Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer, Opera 

g. Portal musi być zgodny z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA 

h. Portal musi umożliwiać łatwą integrację z innymi portalami zewnętrznymi oraz łatwe 
udostępnianie treści na innych portalach 

4. Wymagania formalne platformy informatycznej „IWORIS-FAMILY”: 

a. Oprogramowanie nie może naruszać praw autorskich majątkowych osób trzecich, 
dopuszczalne licencje na komponenty użyte przy tworzeniu dzieła to: MIT, Apache ver. 2.0, 
BoostSoftware License ver. 1.0 

b. Wykonawca musi wdrożyć oprogramowanie na serwery wskazane przez zamawiającego 

c. Wykonawca przekaże dokumentację techniczną (kod źródłowy z opisem, opis instalacji wraz z 

potrzebnymi komponentami) do dzieła. 
5. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w zakresie lub/i 

zamówieniu (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji 

przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne.  
6. Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą 

doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować 
wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz 
posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z 
preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, 
funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi 
określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła 
się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

7.  

 

KODY CPV: 

 

 

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 

72400000-4 Usługi internetowe 

 

 

Powyższy kod określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1. z późn. 

zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3). 

 

8.  

Zamawiający oświadcza, iż wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących 
danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem   drugiego, a 

postępowanie przeprowadzane jest w sposób transparentny. 
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9. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawie niniejszego postępowania: 

Lilianna Nalewska-Dyzmann 

Email: lila.nalewska@iworis.pl 

 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE POSTANOWIENIA 

UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 

31.10.2020 r.  

2. W wyniku postępowania zostanie zawarta umowa. Planowany termin podpisania 

umowy to 21-25.09.2020 

3. Wykonawca przekaże na rzecz zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe 

do dzieła. 
4. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla portalu 7 dni w tygodniu, w trybie 24h 

na dobę, przez okres min. 2 lat. 

5. Wykonawca udzieli minimum 2 lata gwarancji na dzieło i zagwarantuje w tym czasie 

serwis. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia naprawy błędów w terminie do 2h od 

momentu ich wykrycia i jednoczesnego, niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 
zaistniałym zdarzeniu, jego możliwych konsekwencjach, podjętych działaniach naprawczych i 

planowanym terminie usunięcia błędu.  
7. Za  nienależyte wykonanie zamówienia publicznego stosowane będą kary, które 

zostaną wskazane w Umowie zawartej z Wykonawcą: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. Wykonawcy ubiegający się o  zamówienie  muszą  spełniać  niżej  wymienione  warunki  
udziału w postępowaniu: 

a) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia; 
b) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
c) znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej prawidłową realizację 

zamówienia; 

d) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
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2. Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty 
powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z przeprowadzeniem   

procedury   wyboru   Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu   co   najmniej   10%    udziałów    lub   akcji, 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
• pozostawaniu w  związku  małżeńskim,  w   stosunku   pokrewieństwa  lub   

powinowactwa w   linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  

drugiego  stopnia   w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym punkcie warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH ORAZ 

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIUM OCENY 

OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w 
poszczególnych kryteriach. 

Lp. Kryterium Waga kryterium 

1 Cena brutto 100% 

 

 

 

Zasady oceny kryterium „cena brutto” maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta 

zawierająca najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty 
otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. 
Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 
 

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej 
       X 100 = ilość punktów 

Cena ofertowa brutto oferty badanej             

 

Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty konieczne do 
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wykonania zamówienia na podstawie niniejszego postępowania. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. VI 1 a,b,c,d obligatoryjne jest 

złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). 

2. Na potwierdzenie braku powiązań wskazanych w pkt. VI 2 obligatoryjne jest złożenie 

oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). 

3. Oświadczenia opisane w punktach powyżej stanowią warunek dopuszczający Wykonawcę. Ich 
weryfikacja odbywać się będzie przed merytoryczną oceną ofert na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. Wykonawca, który nie przedłożył wymaganych dokumentów i/lub przedłożył 
dokumenty niekompletne lub uniemożliwiające jednoznaczne stwierdzenie spełniania 

warunków dopuszczających zostanie wezwany do stosownego jednokrotnego uzupełnienia w 
terminie 2 dni od daty  przekazania  wezwania drogą mailową. Nieprzedstawienie   

stosownych   dokumentów i informacji w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania. 
 

 

 

 

IX. NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ 

Ofertę należy przygotować według następującego schematu: 

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 
a. Wypełniony formularz ofertowy– zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

b. Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej 
Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – 

do dokumentacji należy również dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające 

umocowanie prawne. 

2. Cena netto/cena brutto za usługę. Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową obejmującą 
wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia na podstawie niniejszego 

postępowania. 

3. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN). 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

5. Poprawki naniesione na ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 

6. Oferta nie podlega zwrotowi. 
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X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

• poczty elektronicznej pod adres: lila.nalewska@iworis.pl    

2. Oferty należy składać w terminie od 11.09.2020 do 18.09.2020 

3. O wpłynięciu oferty decyduje data i godzina jej fizycznego dostarczenia do Zamawiającego.  

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE WAŻNE DLA OFERENTÓW: 

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 

postępowania do dnia 14.09.2020 r. Pytania oferenta należy przesłać drogą elektroniczną na 
adres e-mail:  lila.nalewska@iworis.pl 

2. Zamawiający w ciągu dwóch dni, liczonych od upływu terminu na składanie zapytań, udzieli 

pisemnej odpowiedzi i opublikuje ją na stornie http://polskieforumrodzicow.pl/ 

3. Mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom w szczególności  równego dostępu do 

informacji nie dopuszcza się możliwości udzielania wyjaśnień drogą telefoniczną lub osobiście. 
4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania usługi. 
5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca i nie będą podlegały zwrotowi 

przez Zamawiającego. 
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych. 
7. Zamawiający zastrzegają sobie możliwość unieważnienia postepowania jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
8. Zamawiający ma prawo do niepodpisania umowy w sytuacji, gdy stawka jest rażąco niska. W 

przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w zakresie rażąco niskiej ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 
które nie wymagają wyjaśnienia. 

9. Zamawiający ma prawo do niepodpisania umowy w sytuacji, gdyby nie doszło do podpisania 

umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej o której mowa w art. 16 

ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U 

Z 2020 r. poz. 1057) nr BPD/KR/16/2020 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i 

Społeczeństwie z siedzibą ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i 

Społeczeństwie: kancelaria@iworis.pl lub drogą pocztową wysyłając zapytanie na adres  

Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ul. Klin 9/2, 60-602 Poznań 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;  

b)  podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu. Konsekwencje  

niepodania danych osobowych wynikają z ww. przepisów prawa; 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy umowy o realizację zadania 
publicznego na podstawie oferty wspólnej o której mowa w art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U Z 2020 r. poz. 1057) 

nr BPD/KR/16/2020 w tym w szczególności podmioty i instytucje publiczne odpowiedzialne za 

realizację zadania, podmioty przez nie upoważnione, jak i również inne podmioty 

upoważnione z mocy prawa;   

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do wywiązania się z 
zapisów zawartej przez Zamawiającego umowy o realizację zadania publicznego na podstawie 

oferty wspólnej o której mowa w art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U Z 2020 r. poz. 1057) nr BPD/KR/16/2020, nie 

krócej niż okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku, w którym realizowane 
było zamówienie publiczne, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji dokumentacji 

i przechowywania danych wynikających z przepisów prawa; 

e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

f) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

g) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

2. W celu wykazania, że Wykonawca wypełnił obowiązek informacyjny oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, 
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zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie wskazane w załączniku nr 2 - dotyczy Wykonawców, 

którzy posługują się danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio lub pośrednio od osób 
fizycznych. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. 

 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy; 

2. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 
13 lub art. 14 RODO 
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     Załącznik Nr 1 

 

 

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

(pieczątka z adresem Oferenta) 
 

 

…………………………………………………………… 

(miejscowość, data) 
 

OFERTA CENOWA 

 

na usługę stworzenia platformy informatycznej „IWORIS-FAMILY” dla projektu „RODZINA NA 

ANTENIE! - rozbudowa infrastruktury obszaru komunikacji społecznej na temat rodziny z 

elementami kampanii informacyjno-medialnej promującej życie rodzinne”, realizowanego w 
ramach I otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 

2020. 

 

 

Dane teleadresowe Wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nr telefonu; adres e-mail) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(NIP, REGON) 

 

Nazwisko i dane teleadresowe osoby do kontaktu w sprawie oferty: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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W tabeli poniżej przedstawiam swoją ofertę cenową: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Oferowana cena za realizację zamówienia 

 

 

 

1 

Usługa stworzenia platformy 

informatycznej „IWORIS-FAMILY” 

Cena netto zł:………………………………………………………………………………………. 
 

Słownie:……………………………………………………………………………………………….. 
 

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

Cena brutto zł:……………………………………………………………………………………. 
 

Słownie:……………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że: 

 

• Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone 
szczegółowo w pkt. VI zapytania ofertowego, 

• Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania poprzez występowanie powiązań kapitałowych 
lub osobowych z Zamawiającym rozumianych jako wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

• zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz posiadam informacje 

niezbędne do przygotowania oferty; 

• wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; 

• uważam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert).; 

• przekaże na rzecz zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe do dzieła; 

• zapewnię wsparcie techniczne dla portalu 7 dni w tygodniu, w trybie 24h na dobę, przez 
okres min. 2 lat. 
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• Udzielę minimum 2 lata gwarancji na dzieło i zagwarantuje w tym czasie serwis. 

• Zobowiązuję się do podjęcia naprawy błędów w terminie do 2h od momentu ich wykrycia i 
jednoczesnego, niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, jego 
możliwych konsekwencjach, podjętych działaniach naprawczych i planowanym terminie 

usunięcia błędu.  

 

 

……………………………………………………………… 

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej           
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

 

 

 

……………………………………………………………… 

                                                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej           
do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treśc i oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 


