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        Kielce, dn. …………….. 2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Wydział Polityki 

Społecznej i Zdrowia zaprasza do składania ofert na realizację działania: utworzenie  

i bieżąca aktualizacja strony internetowej dedykowanej FAMI w ramach Projektu nr 2/8-

2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” 

współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

W przypadku braku dofinansowania z Funduszu Azylu, migracji i Integracji Zamawiający 

zastrzega sobie prawo: 

1. Do unieważnienia postępowania 

2. Do odstąpienia od realizacji zamówienia. 

Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych 

osobowych w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik  

nr 4 do niniejszego Zapytania. 

 

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO jest 

prowadzone w formie zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w Podręczniku Beneficjenta projektu finansowego w ramach Funduszu Azylu, Migracji  

i Integracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz  

w oparciu o zapisy Porozumienia Finansowego nr PL/2018/FAMI/OG.8.2  z 15 stycznia 2018 

roku zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Wojewodą 

Świętokrzyskim. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, utworzenie, uruchomienie, pozycjonowanie, 

bieżąca aktualizacja oraz  utrzymanie strony internetowej FAMI, zgodnie ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 
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1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz  oferowany termin 

realizacji zamówienia  

Sposób oceny ofert jest następujący: 

 C= cena brutto: waga kryterium – 60% 

 60 pkt otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną, pozostałe oferty – proporcjonalnie mniej 

(według wzoru): 

 

 𝒄 =
𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐣𝐧𝐢ż𝐬𝐳𝐚 

𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐞𝐣 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐲 
  x 60 pkt = ……………. Pkt 

 

  D = okres realizacji zamówienia  - waga 40% (max. termin realizacji zamówienia 

wynosi 15 dni roboczych od daty dostarczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego informacji do zamieszczenia na stronie) 

Max. 15 dni roboczych od daty dostarczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego informacji do zamieszczenia na stronie - 0 pkt 

14 dni – 5 pkt 

13 dni -11 dni  - 10 pkt 

10 dni i mniej – 25 pkt 

 

 C, D– liczba punktów, przyjmuje się, że 1 pkt =1 % 

 

Łączna ilość punktów uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona zostanie według 

wzoru: ilość punktów ogółem = C+D 

 

Wynik: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną 

ilość punktów według powyższych kryteriów oceny ofert.  

 

W przypadku dwóch ofert z taką samą ilością punktów Zamawiający wezwie jednorazowo 

Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie 

mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.  

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, ani dynamicznego systemu zakupów. 
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2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy   

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy  

Istotne postanowienia zawarto w projekcie umowy. 

Osobami wyznaczoną do kontaktów są: 

Pani Anna Korcipa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia e-mail: 

bzfe36@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 -342-14-57  

5) Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

a) zapoznali się z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i w pełni ją 

akceptują 

b) posiadają niezbędne kwalifikacje, dysponują osobami odpowiednio zdolnymi do 

wykonania zlecenia, posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdują się  

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

c) wobec reprezentowanego przez Wykonawcę podmiotu nie otwarto likwidacji i nie 

ogłoszono upadłości 

d) są świadomi i w pełni akceptują fakt, iż Zamawiający zastrzegł sobie prawo do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz odstąpienia od zawarcia 

umowy z wybranym Wykonawcą bez odszkodowania w przypadku zaistnienia po jego 

stronie okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia. 

 

6) Termin realizacji zadania: 21 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy do  

30 września 2020 roku. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji 

działania z zachowaniem okresu jego realizacji (21 miesięcy), przy czym zakończenie 

działania nastąpi nie później niż 31 grudnia 2020 roku.  

 

 

mailto:bzfe36@kielce.uw.gov.pl
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7) Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć osobiście w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, w sekretariacie Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia, piętro VI, pok. 635 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. 

Dokumentację należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 r. 

(decyduje data wpływu oferty) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Utworzenie i bieżąca 

aktualizacja strony internetowej dedykowanej FAMI. Nie otwierać przed 11 marca 2019r. 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

8) Sposób przygotowania oferty: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które 

nie zostaną wypełnione z uwagi na charakter składanej oferty należy wykreślić w sposób 

pozwalający na jednoznaczną identyfikację intencji Wykonawcy. 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonane zadanie, stanowiącą sumę wszelkich 

kosztów potrzebnych do realizacji zadania.  

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną.  

Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: niekompletne (tzn. oferty w których 

występują braki wymaganych dokumentów), niepodpisane, podpisane przez nieuprawnione 

osoby, które wpłynęły po terminie oraz oferty, które nie zostały złożone w formie wymaganej 

przez Zamawiającego.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę jeżeli: jest niezgodna z przedmiotem 

zamówienia, została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału  

w postępowaniu, nie spełnia wymagań Zamawiającego, zawiera rażąco niską cenę. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający nie dopuszcza korespondencyjnego zawarcia umowy.  

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
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9) Załączniki 

1) Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

3) Załącznik nr 3 Projekt Umowy 

4) Załącznik nr 4 Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez 

Zamawiającego danych osobowych w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

 

 

 


