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Kraków, 22.05.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w celu szacowania 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro 

 

na zaprojektowanie, oprogramowanie oraz uruchomienie strony internetowej, będącej 

wyszukiwarką technologii z Uczelni (tzw. giełdy wynalazków), wraz z domeną i hostingiem, 

oraz administrowanie, wsparcie techniczne i bieżąca aktualizacja witryny w porozumieniu 

z Zamawiającym, która będzie zawierała bazę innowacyjnych technologii i usług 

oferowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, co w 

szczególności umożliwi prezentację efektów realizacji projektu II 2.0, tj. 9 prac 

przedwdrożeniowych, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie, bądź są 

niezbędne do prawidłowej realizacji projektu* 

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)* 

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z Programu „Inkubator Innowacyjności 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. 

 

I.INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Pełna nazwa zamawiającego:  

 

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

Aleja Mickiewicza 21 

31-120 Kraków 

NIP: 675 000 21 18 

REGON: 000001815 

 

2. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej: 
 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

Aleja Mickiewicza 21C  

31-120 Kraków 

tel. 12 662 41 94  
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e-mail: ctt@urk.edu.pl 

 

II.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW: 

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest: 

imię i nazwisko: Wojciech Przywała 

e-mail:wojciech.przywala@innowacje-ur.pl, tel.: 12 662 4853 

 

III.PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji 

zamówienia na zaprojektowanie, oprogramowanie oraz uruchomienie strony internetowej, 

będącej wyszukiwarką technologii z Uczelni (tzw. giełdy wynalazków), wraz z domeną i 

hostingiem, oraz administrowanie, wsparcie techniczne i bieżąca aktualizacja witryny w 

porozumieniu z Zamawiającym, która będzie zawierała bazę innowacyjnych technologii i 

usług oferowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, co w 

szczególności umożliwi prezentację efektów realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 

2.0”, tj. 9 prac przedwdrożeniowych, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie, bądź 

są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. 

 

W skład usługi wchodzą: 

- stworzenie nowego serwisu internetowego, tzw. giełdy wynalazków, w wersji 

dwujęzycznej: PL i ANG, kompatybilnej z urządzeniami mobilnymi, 

- zaprojektowanie serwisu pod kątem jego funkcjonalności oraz wyglądu (zgodnie z 

identyfikacją wizualną Uczelni, lecz w nowoczesnym wydaniu), 

- wielopoziomowe filtrowanie treści, wg kryteriów przesłanych przez Zamawiającego, 

- transfer bazy technologii, patentów itp. na nowy serwis internetowy, z poprzedniej strony 

internetowej: https://ctt.urk.edu.pl/ 

- podlinkowanie w serwisie uczelnianych mediów społecznościowych (Facebook, YoTube, 

Instagram itp.), 

- pomoc w wyborze i zakupie domeny, 

- pomoc przy wyborze i konfiguracji dedykowanego serwera, 
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- pozycjonowanie bierne nowego serwisu internetowego oraz zalecenia do pozycjonowania 

aktywnego, 

- ścisłą współpracę z Zamawiającym pod kątem doboru poszczególnych rozwiązań 

planowanych do zastosowania na stronie internetowej (obejmującą szczegółowe wytyczne w 

zakresie wykonania, przystosowania, modyfikacji, zmian i poprawek oraz ostatecznego 

wyglądu strony internetowej), 

- przekazanie Zamawiającemu opracowanych danych, analiz, opracowań, raportów wraz z 

pełną dokumentacją, powstałych w toku prac nad nowym serwisem internetowym. 

 

Okres Gwarancji:  

 

Nie Dotyczy* 

 

2. Warunki płatności:  

 

a) Podstawę  rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, 

który stanowi podstawę do wystawienia F-VAT. 

b) Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez 

Zamawiającego. 

c) Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia  

F-VAT na numer konta wskazany przez Wykonawcę. 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Strona internetowa z systemem zarządzania treścią ma pełnić przede wszystkim funkcję 

informacyjną, umożliwiać gromadzenie i udostępnianie aktualnych i archiwalnych informacji, 

dokumentów, materiałów graficznych i multimedialnych, związanych z realizowanymi 

przedsięwzięciami oraz ich swobodne przeglądanieprzez użytkowników. Projektując stronę 

Wykonawca zastosuje najlepsze dostępne praktyki w dziedzinie budowania witryn WWW i 

zgodność z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C. Strona musi być dostępna w 

dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) , oraz posiadać przyjazny intuicyjny 

interfejs dostosowany dla osób słabowidzących; minimalne wymagania: WCAG 2.0 na 

poziomie AA, przyciski zmiany kontrastu i wielkości czcionek, nawigowanie przy pomocy 

klawiatury. Strona musi być kompatybilna z najpopularniejszymi przeglądarkami 

internetowymi w ich standardowych konfiguracjach działającymi na systemach Windows, 
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Mac OsX oraz Linux. Budowa strony nie może wymagać od użytkownika instalowania 

dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek. System zarządzania treścią 

musi posiadać możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania 

na stronie treści i modułów w danym dziale. Wymagane szybkie ładowanie strony. Musi być 

zapewniona możliwość przeformatowania publikacji na stronie na format do druku.Strona 

może być wykonana w technologiach: HTML/ CSS/ JavaScritp, PHP 7.4, MySQL. Nie wyklucza 

się użycia WordPress lub innego rozwiązania Open Source. Wybór konkretnego narzędzia 

odbędzie się w kontakcie z Zamawiającym i wybraniu najlepszej metody prezentacji bazy 

nowoczesnych technologii z Uczelni. W przypadku wybory ww. narzędzia, CMS pozwalający 

na edycję treści strony oraz dodawanie i edycję programów wraz z ich kategoryzowaniem i 

tagowaniem. 

 

Przykładowa struktura strony (która zostanie dopracowania w kontaktach z Zamawiającym): 

1. Strona główna 

2. O projekcie 

3. Zespół 

4. Aktualności 

5. Kontakt 

6. Lista programów z wyszukiwarką / filtrami 

7. Podstrona danego programu 

8. Podstrony tekstowe  

9. Podstrona błędu 404 

10. Pasek cookies oraz udzielenia zgody 

11. Moduł dotyczący procedur patentowych 

12. Moduł dotyczący trendów i głównych potrzeb technologicznych 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu usługi, zostaną przekazane przez 

Zamawiającego - osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie: (Wojciech Przywała, e-mail: 

wojciech.przywala@innowacje-ur.pl). 

 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maj – czerwiec 2020 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:  
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a) Osobiście w biurze projektu: (decyduje data wpływu oferty do biura) 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

Aleja Mickiewicza 21C, 31-120 Kraków 

 

b) W wersji elektronicznej  na e-mail: inkubator2@urk.edu.pl (decyduje data wpływu oferty 

na adres korespondencji elektronicznej) 

 

w nieprzekraczalnym terminie: 31.05.2020 r. 
 

c) Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia  

i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, 

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę 

prawną musi zawierać podatek VAT,  

d) Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na 

ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 

e) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 
Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%* 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

a) Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych 

częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami 

rachunkowości. 

b) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki. 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 
 

a) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych 

w ramach zamówienia na usługi w projekcie „Inkubator Innowacyjności 2.0.” 

b) Oferty niekompletne, bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  
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c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień  

w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych. 

d) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić udokumentowane doświadczenie w tego typu 

projektach. 

 

 


