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Kraków, 19.06.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro 

 

Projekt i wdrożenie strony internetowej z opracowaniem materiałów marketingowych w 

porozumieniu z Zamawiającym w ramach Projektu POCFPPP „Polskie odmiany chmielu 

fundamentem platformy piwowarskiego postępu”, finansowanego ze środków 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IX, umowa nr 

LIDER/46/0185/L-9/17/NCBR/2018 

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

 

 

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: 

 

Wydział Technologii Żywności 

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków 

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW 

 

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

imię i nazwisko: dr inż. Marek Zdaniewicz  

telefon: 12 662 47 91 

e-mail: marek.zdaniewicz@urk.edu.pl 
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2. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych z Zamawiającym jest: 

imię i nazwisko: Katarzyna Wójcik 

e-mail: k.wójcik@urk.edu.pl 

tel.:  12 662 42 95 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji 

zamówienia na zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej z opracowaniem 

materiałów marketingowych w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

W skład usługi wchodzą: 

 

1. Stworzenie/wyszukanie i przedstawienie szablonu funkcjonalnego strony wraz z 

jego możliwościami (wykorzystywanymi także w przyszłości), 

2. Przedstawienie dwóch wersji graficznych strony głównej serwisu oraz 

zaprojektowania grafiki dla wszystkich podstron min. 15 widoków, 

3. Stworzenia autorskiej strony internetowej, która będzie posiadała intuicyjny CMS 

oparty na np.  opensource Wordpress 

4. Zapewnienie dostępu do części zawartości strony chronionej hasłem, 

5. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych osób, które mają dostęp 

chroniony hasłem do części serwisu,  

6. Pocięcie grafiki do HTML/CSS, 

7. Podpięcie szablonu HTML/CSS z systemem zarządzania treścią CMS, 

8. Testy na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, 

9. Wdrożenie serwisu wraz z zapewnieniem/wskazaniem serwera, aby strona była w 

technologii Responsive Web Design (RWD), tj. elastyczna i skalowalna. 

10. Stworzenie logo z motywem przewodnim Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) 

wraz z prawami autorskimi do nich (3 propozycje graficzne logo wraz ze znakami i 

motywem przewodnim dla materiałów firmowych), 

11. Dopracowanie wybranego konceptu zgodnie z uwagami, 

12. Opracowanie księgi znaku w wersji elektronicznej i dostarczenia jej na nośniku 

danych, 

13. Wsparcie 8 h / 7 dni w tygodniu przez okres uruchamiania/testowania platformy. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu usługi, zostaną przekazane przez 

Zamawiającego - osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie: dr inż. Marek Zdaniewicz 
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Okres Gwarancji:  

 

Nie Dotyczy* 

 

2. Warunki płatności:  

 

a) Podstawą  rozliczenia będzie F-VAT. 

b) Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie prac 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. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

12.08.2019 r. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:  

a) Osobiście w biurze projektu: (decyduje data wpływu oferty do biura) 

Centrum Transferu Technologii 

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pok. 4 parter 

 

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

oferty na adres korespondencji elektronicznej) 

 

w nieprzekraczalnym terminie: 01.07.2019 

 

c)   Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia  

i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, wszelkie podatki itp., tzn. cena oferowana 

przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT. 

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

 

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

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
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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. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 
 

a) Oferty niekompletne, bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień  

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

 


