
        

 

Rozeznanie rynku 

Nr 3/2022 

z dnia 3.11.2022 r. 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na utworzenie nowej strony www. Olsztyńskiej Szkoły 

Wyższej wraz instalacją na hostingu wskazanym przez zamawiającego w ramach realizowanego 

projektu pn. „Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa” 

 

Zamawiający: 

Olsztyńska Szkoła Wyższa 

ul. Jagiellońska 59 

10-283 Olsztyn 

NIP: 7392785659 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa zaprasza do złożenia oferty na utworzenie nowej strony www 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej wraz instalacją na hostingu wskazanym przez zamawiającego w 

ramach projektu pn. „Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa”, realizowanego w ramach 

POPR.03.05.00-00-A103/19 Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku w ramach 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: na utworzenie nowej strony www Olsztyńskiej Szkoły Wyższej wraz 

instalacją na hostingu wskazanym przez zamawiającego. Wspólny słownik zamówień:  

Kod CPV 72413000-8 

Nazwa kodu: Usługi w zakresie projektowania stron WWW. 

2. Przedmiot zamówienia: stworzenie nowej strony zgodnie ze standardami WCAG 2.1 w 

oparciu o najnowsze techniki programowania i przetwarzania danych w serwisach 

internetowych. 

Parametry przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 

Specyfikacja do niniejszego rozeznania rynku. 

3. Wszelka dokumentacja do zamówienia powinna być przygotowane w języku polskim. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją usługi. 

7. Termin realizacji umowy: nie później niż 31.12.2022 r.  

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem odbioru bez 

zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy: 

a) Przewidujące karę umowną za opóźnienie w wykonaniu dostawy przedmiotu 

zamówienia lub za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 

0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 

b) Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości 5% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

c) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 



        

 

d) Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu zamówienia ujawnionych w 

okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za 

każdy dzień opóźnienia. 

W umowie zostaną wprowadzone także następujące postanowienia: 

Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez osobną 

zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kwoty 

naliczonej kary umownej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z wybranym w niniejszym 

postępowaniu Wykonawcy bez przekazywania Wykonawcy uzasadnienia. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego. 

W takiej sytuacji wyłączona jest odpowiedzialność Zamawiającego za ewentualne szkody 

Wykonawcy lub utracone korzyści. 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1. realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe 

wymogi: 

a) nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 

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 dostawcy, 

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; 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym 

mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów 

wykonawcy, polegające 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 



        

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeżeli Oferent przedłoży podpisane oświadczenie o 

braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1. 

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, 

wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie ww. dokumentu indywidualnie dla 

każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Oferenci, którzy nie 

podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. 

 

b) nie są powiązane z Federacją Rosyjską. 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Federacją Rosyjską. Zakaz 

udzielania wsparcia finansowego i pomocy wynika z art. 51 rozporządzenia Rady 9UE) NR 

833/2014, zgodnie z którym zakazane jest udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w 

tym udzielania  finansowania i pomocy finansowej lub przyznania jakichkolwiek korzyści w ramach 

programu Unii, Euro atomu lub krajowego programu państwa członkowskiego na rzecz 

jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji będących pod kontrolą 

publiczną.  

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: 

 

Oferenci weryfikowani będą na podstawie aktualnego rejestru zmieszczonego na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami 

 

c) zaoferują, że wykonają zamówienie w terminie nie późniejszym niż do 31.12.2022 r. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek dotyczący wykonania zamówienia w określonym 

terminie na podstawie deklaracji dotyczącej terminu dostawy zawartej na Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1. 

 

d) posiadają odpowiednie doświadczenie, poparte listami referencyjnymi, dotyczącymi wykonania 

projektu stron www dla co najmniej 3 (trzech) zleceniodawców w okresie ostatnich 3 (trzech) 

lat. 

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeśli dołączy listy referencyjne dotyczące 

wykonania       projektu stron www dla co najmniej 3 (trzech) zleceniodawców w okresie ostatnich 3 

(trzech) lat. 

 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania rynku; 



        

 

b) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – na wzorze stanowiącym część 

Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1; 

c) listy referencyjne dotyczące wykonania projektu stron www dla co najmniej 3 (trzech) 

zleceniodawców w okresie ostatnich 3 (trzech) lat; 

d) w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. 

osobę, której umocowanie do reprezentowania Dostawcy składającego ofertę nie wynika z 

właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub 

uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Wszystkie załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z 

oryginałem, wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Potwierdzenia za 

zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. 

4. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany 

Oferent może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów 

tych dokumentów. 

5. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może 

żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze 

stanem faktycznym. 

6. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie 

lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym rozeznaniu rynku będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty podmiotu powiązanego osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania 

ofertowego. 

 

 

III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami: 

A. Cena – 100 % 

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

(Najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia/cena badanej oferty 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 100 punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentem, który złożył w 

oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w 

szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez 

Zamawiającego. 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć 

umowę z innym Oferentem, który spełnia wymagania rozeznania rynku i którego oferta uzyskała 

kolejno najwyższą liczbę punktów. 

V. Miejsce i termin składania 

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do 10.11.2022 r. włącznie. 

2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres 

siedziby Zamawiającego. Ofertę należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie, 



        

 

opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem: 

„Rozeznanie rynku nr 3/2022”  

lub 

b) w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy: 

projekty@osw.edu.pl. Wymagane załączniki powinny zostać uzupełnione, podpisane 

a następnie zeskanowane w sposób czytelny i po zeskanowaniu przesłane w formie 

elektronicznej.  

3. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania 

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do rozeznania rynku formularzu. 

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.3 niniejszego rozeznania 

rynku. 

3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia 

odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty 

przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie; 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

c) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w rozeznaniu 

rynku; 

d) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku; 

e) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 

f) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 

6. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Rozeznanie rynku może być zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w niniejszym rozeznaniu rynku. W takim przypadku w opublikowanym 

rozeznaniu rynku zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę 

upublicznienia zmienionego rozeznania rynku, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli 

jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani 

Oferenci. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego, a także 

zakończenia postępowania bez wyboru ofert oraz unieważnienia na każdym etapie także po 

wyborze oferty. Oferentom z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia 

finansowe w stosunku do Zamawiającego. 

9. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. 

10. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu 

terminu na złożenie ofert. 

mailto:projekty@osw.edu.pl


        

 

11. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone 

Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty i 

wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

12. Treść oferty musi odpowiadać treści wzoru formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 

do rozeznania rynku. Oferta powinna również zawierać wymagane przez Zamawiającego 

niniejszym rozeznaniem rynku wszystkie załączniki i wszystkie dokumenty, w tym 

potwierdzające warunki udziału i brak podstaw do wykluczenia. 

13. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, 

parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

15. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). 

16. Ceną oferty jest cena brutto za realizację dostawy w ramach przedmiotu zamówienia. 

17. Cena określona w ofercie będzie obowiązywała przez cały okres ważności umowy i nie 

będzie podlegała zwiększeniu. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny oferty jeżeli 

wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

19. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

20. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Oferentem, którego oferta uzyskała 

najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowe przekraczają kwoty założone we 

wniosku o dofinansowanie. 

21. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

22. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w 

łącznej ocenie oferty. 

23. Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania na 

stronie internetowej, na której zostało upublicznione niniejsze rozeznanie rynku 

(http://www.wsiie.olsztyn.pl/). 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami. 

1. Oferent w toku postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienia 

dotyczące rozeznania rynku 

2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego elektronicznie pod adres e-mail: 

projekty@osw.edu.pl 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem rozeznania rynku i udzieli odpowiedzi zainteresowanemu pod warunkiem, że 

zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu w terminie do 8.11.2022 r. 

4. Treść rozeznania rynku może być zmieniona przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w niniejszym rozeznaniu. W takim przypadku w opublikowanym na stronie 

internetowej zamawiającego zostanie podana informacja o zmianie. Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 



        

 

konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani 

Oferenci. 

VIII. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy z wybranym Oferentem w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy. 

2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w następujących przypadkach i zakresie: 

a) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

 niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i 

niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej 

(klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, stan epidemii lub 

zagrożenia epidemicznego itp. 

 niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencji opóźnienia 

przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru 

(przyjęcia) przedmiotu umowy, oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 

decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki 

ekspertyz, wyroki sądowe itp., 

 wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 

b) zmiana terminu płatności: w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie 

Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, 

c) zmiana wynagrodzenia: zmiana urzędowej stawki podatku VAT. 

d) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności 

będących następstwem zaistnienia siły wyższej; 

e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie 

publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; 

f) konieczności zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania 

zamówienia; 

g) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

h) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów w tym 

wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentów programowych, mających wpływ 

na realizację umowy i realizację projektu. 

i) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup 

wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod 

warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i 

doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te 

mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, 

grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z 

rozeznania rynku i złożonej oferty. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być 

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 



        

 

IX. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 

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”, 

informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olsztyńska Szkoła Wyższa ul. 

Jagiellońska 59,10-283 Olsztyn, mail: iod@osw.eu.pl, tel. +48 89 534 71 53 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

rozeznania rynku w przedmiocie realizacji postępowania ofertowego na wybór dostawcy 

środków trwałych w oparciu o zasadę konkurencyjności; 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania ofertowego, prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności; 

d) Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres 

planowanego do realizacji projektu pn. „Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa”, trwałości 

projektu oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z planowaną realizacją 

projektu; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności; 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) 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. 

h) 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. 

X. Informacja na temat zakresu wykluczenia/ Informacja na temat zakazu powiązań 

osobowych lub kapitałowych 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone 

podmiotom powiązanym 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 przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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. 

2. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według 

wzoru załączonego do niniejszego rozeznania rynku. 

3. W przypadku złożenia oferty przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. W przypadku złożenia oferty przez Oferenta powiązanego z Federacją Rosyjską zostanie on 

wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 
 

Formularz ofertowy 

 

Wykonawca: 

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………….. 

Oferta przygotowana dla: Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59 ,10-283 Olsztyn, NIP: 7392785659 

Data i miejsce sporządzenia oferty: ………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oferty: ………………………………. 

 

W nawiązaniu do rozeznania rynku przedstawiamy ofertę na utworzenie nowej strony www. Olsztyńskiej 

Szkoły Wyższej wraz instalacją na hostingu wskazanym przez zamawiającego w ramach realizowanego 

projektu pn. „Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa” zgodnie ze standardem WCAG 2.1. 

Cena netto dla całości zamówienia: 

Cena brutto dla całości zamówienia: 

Termin realizacji: 

(nie dłuższy niż do 31.12.2022) 

Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w rozeznaniu rynku. 

 



        

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

oświadczam(y), że: 

1) nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: 

nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez: 

a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

 

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

czytelny podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

Specyfikacja zamówienia 
 

 

I. Wymagania techniczne:  

1) layout zgodny z obecnymi trendami web-designingu z uwzględnieniem specyfiki 

Zamawiającego; 

2) estetyczne wykonanie – poprzez uporządkowanie materiałów na stronie i zastosowanie 

spójnej grafiki; 

3) przejrzystość – zawierać czytelny układ strony, brak ozdobników, wyraźny kolor 

czcionki; 

4) atrakcyjną grafikę wykorzystująca logo Zamawiającego w sekcji głównej;  

5) czytelna i intuicyjna w nawigacji; 

6) każda podstrona posiada w menu dalsze podstrony; 

7) strona główna m.in. moduły linkujące do poszczególnych podsekcji serwisu, moduły 

linkujące na zewnątrz, wyszukiwarka, mapa witryny, polityka prywatności, logotypy, 

slajder z możliwością publikowania artykułów opatrzonych dużym zdjęciem lub filmem 

video; 

8) Zamawiający zatwierdza ostateczny projekt strony przygotowany przez Wykonawcę; 

9) przygotowana strona internetowa powinna zostać wykonana w najnowszych 

technologiach; 

10) strona powinna posiadać zgodność kodu stron z rekomendacją W3C HTML 5 oraz jego 

weryfikację przy pomocy narzędzi udostępnianych przez W3C pod adresami: 

http://validator.w3.org i http://jigsaw.w3c.org/css-validator/; 

11) strona internetowa musi zapewniać realizację obowiązków informacyjnych 

wynikających z rozporządzenia 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) poprzez wyświetlanie informacji dotyczących polityki prywatności 

zawierającej informacje o przetwarzaniu danych i wykorzystywania plików Cookies.  



        

 

12) zastosowanie RWD (responsive web design); 

13) strona zapewnia zgodność z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) na 

poziomie minimum AA oraz z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

14) na stronie musi znajdować się Deklaracja dostępności, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Cyfryzacji: https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-

techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-

dostepnosci.html8 – Deklaracja dostępności zostanie przygotowana przez 

Zamawiającego i przekazana do umieszczenia przez Wykonawcę na stronie; 

15) dostosowanie wszystkich funkcjonalności strony do przeglądania na urządzeniach z 

ekranami dotykowymi; 

16) system zarządzania treścią (CMS Wordpress lub inny równoważny) wraz z edytorem 

WYSIWYG/HTML spełniający najnowsze standardy. System zarządzania treścią ma 

umożliwiać Zamawiającemu dalszy rozwój strony z możliwością dodawania i edycji 

tekstów, zdjęć i materiałów multimedialnych oraz modyfikacji menu z możliwością 

dodawania kolejnych podstron; 

17) tworzenie i zarządzanie repozytorium plików. Dostęp do plików umieszczanych na 

stronie, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także wymiany 

plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich 

przeglądanie, katalogowanie i sortowanie; 

18) możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do CMS za 

pomocą przeglądarki internetowej wraz z historią logowania oraz historią 

wprowadzanych zmian; 

19) obsługa techniczna w okresie gwarancyjnym będzie obejmować: 

a) aktualizacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa komponentów wykorzystanych do 

budowy strony i zapewniające prawidłowe działanie strony w okresie trwania 

umowy oraz związane ze zmianami przepisów prawa dla stron internetowych 

podmiotów publicznych w okresie gwarancji; 

b) usuwanie awarii wynikających z błędów Strony i inne czynności zmierzające do 

zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej; 

c) bezpośrednią diagnostykę Strony internetowej, w tym aktualizacje bezpieczeństwa 

strony; 

d) pomoc w zakresie prawidłowego administrowania Stroną internetową;  

II. Wymagania funkcjonalne. 

Strona ma cechować się funkcjonalnością: 
1) łatwość obsługi; 

2) czytelność nawigacji na stronie; 

3) pełna responsywność oraz obsługa najbardziej popularnych przeglądarek 

internetowych (IE, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Edge, Safari dla systemów 

operacyjnych Windows 8 i nowszych, Mac OsX oraz Linux; 



        

 

4) adresy e-mail z możliwością kliknięcia i przekierowania do programu pocztowego; 

5) numery telefonów klikalne z możliwością zadzwonienia; 

6) możliwość zakładania kont w panelu administracyjnym z różnym poziomem dostępu; 

7) dwuetapowe logowanie do panelu administracyjnego za pomocą skomplikowanego 

hasła oraz kodu 2FA lub GA; 

8) możliwość edycji danych SEO; 

9) ma zapewniać techniczną i logiczną ochronę danych osobowych przetwarzanych, 

zgodnie RODO w tym, kontrolę dostępu i podział uprawnień, wykonywanie kopii 

zapasowych (wtyczka do backupu-płatne z wysokości ftp), odporność na zagrożenia 

informatyczne, rejestrowanie zmian na danych osobowych, monitoring i inne; 

10) Strona internetowa powinna posiadać wbudowane zabezpieczenia, w tym: 

a) ochrona przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu administracyjnego 

(np. blokowanie konta po 3 próbach błędnego wpisania hasła 

redaktora/użytkownika); 

b) odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań; 

c) odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w 

zapytaniach o bazy danych (np. SQL injection); 

d) mechanizm antyspamowy zamieszczonych na stronie adresów e-mail. 

III. Wszystkie wskazane w treści niniejszego Zapytania i w załącznikach nazwy własne, normy, 

aprobaty, specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, 

oznaczenia lub znaki towarowe, patenty należy przyjąć jedynie jako określenie 

minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 

Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  z zachowaniem ich 

wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 

zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez 

Zamawiającego i będą one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów 

równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane 

przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
IV. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustala wstępny układ strony internetowej 

podyktowany specyfiką działalności Uczelni 

 

1. Wykaz treści do umieszczenia na stronie i podstronach . Poniższy wykaz może byc 

uzupełniony o maksymalnie 20 dodatkowych elementów np. Podstron czy obszarów 

tekstowych. 

 

Uczelnia 

USOS, Platforma e-learningowa, Poczta, FB, Instagram, BiP 
1.  o Uczelni/Historia 
2. Wydziały 



        

 

3. Kandydaci 

4. Studenci 

5. Kontakt 

6. Struktura organizacyjna (władze, wydziały, administracja, regulamin organizacyjny, 

biblioteki) 

7. BIP – wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej 

8. Władze uczelni 
9. Senat 

10. Biuro rektora 

11. Historia uczelni 

12. Kadra 

13. Komisje uczelniane 

14. Rada Konsultacyjna ds. Społeczno-Gospodarczych 

15. Partnerzy 

16. Certyfikaty i referencje 

17. O Grupie Vistula 

18. Centrum przedsiębiorczości i innowacyjności / Akademia Innowacyjności 

19. Akademia Samorządowca 

20. Biuro projektów:  

 - Projekty Zrealizowane  

 - Projekty Realizowane  

21. Gabinet terapeutyczny, 

22. Dział (administracyjny) gospodarczy/Wynajmy 

 Powierzchnia reklamowa, sale wykładowe 

 Pokoje gościnne 

 Dom Studenta 

23. Dział księgowości 

24. Wydawnictwo  

25. RODO 

26. Deklaracje dostępności 

27. Informacja publiczna 

Wydziały 
1. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych 

 Dziekan 

 Dziekanat (przekierowanie) 

 Katedry 

 Programy i plany studiów  

 Wykaz przedmiotów (do konsultacji z Dziekanami) 

 Konferencje i wydarzenia 

2. Wydział Nauk o Zdrowiu 

 Dziekanat 

 Dziekan 



        

 

 Katedry 

 Programy i plany studiów  

 Wykaz przedmiotów (do konsultacji z Dziekanami) 

 Konferencje i wydarzenia 

3. Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 

 Dziekanat 

 Dziekan 

 Katedry 

 Programy i plany studiów  

 Wykaz przedmiotów (do konsultacji z Dziekanami) 

 Konferencje i wydarzenia 

Kandydaci 
 

1. Oferta 

STUDIA I i II STOPNIA 
 Administracja  
 Ekonomia 
 Filologia angielska 
 Fizjoterapia 
 Informatyka 
 Kosmetologia  
 Pedagogika 
 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
 Wychowanie fizyczne 
 Zarządzanie 
 Zarządzanie i inżynieria produkcji 

STUDIA PODYPLOMOWE 
 SZKOLENIA I KURSY 
 
2. Rekrutacja dla obywateli UE 

3. Rekrutacja dla cudzoziemców (Informacje ogólne, Ukraine, Indie) 

4. Wymagane dokumenty 

5. Opłaty 

6. Promocje  

7. Dział Rekrutacji  

Studenci 
1. Ogłoszenia 

2. Organizacja roku akademickiego 

3. Dziekanat 

 Aktualności/ogłoszenia 

 Druki do pobrania 

 Praktyki 

 Dyplomowanie 



        

 

 Indywidualna Organizacja Studiów  

 Opiekunowie studentów 

 Dyżury wykładowców 

4. Stypendia 

5. Akademickie Biuro Karier 

6. Biuro Osób Niepełnosprawnych BON 

7. Samorząd Studencki 

8. Koła naukowe i kluby sportowe (w tym KU AZS) 

9. Gabinet Drogowskaz 

10. Biblioteka 

 Aktualności 

 O bibliotece 

 Katalogi i kartoteki 

 Regulamin 

 Zajęcia dla studentów 

 (e-)Czasopisma 

 Wirtualna Biblioteka Narodowa 

 IBUK Czytelnia on-line 

 ACADEMICA Wypożyczalnia on-line 

 Inne biblioteki cyfrow 

 

11. Współpraca zagraniczna/Erasmus+ 

Biuro ds. Oosób  z Niepełnosprawnościami 

 o nas  

 rodzaje wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, 

 zasady wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnościami 

 wsparcie dla nauczycieli 

 przydatne informacje, 

 stypendia 

 dokumenty do pobrania 

Fundacja: 
 aktualności 
 statut 
 sprawozdania finansowe 
 fundatorzy 
 władze 

 
 
Strona główna 

I. Aktualności (z możliwością posegregowania – dubeltowo- do działów: Konferencje i wydarzenia 

poszczególnych wydziałów,)  

II. Ogłoszenia (Krótkie zajawki ogłoszeń odsyłające do zakładki Studenci – ogłoszenia) 



        

 

III. Nadchodzące wydarzenia ( z możliwością ich ukrycia w przypadku braku nadchodzących 

wydarzeń) 

IV. Nasze atuty 

V. Kierunki 

VI. Polecane strony (odsyłacze do ELA, MEiN, PKA, NAVOICA, Polon) 

VII. Partnerzy (ruchomy pasek z logami) 

Stopka klasyczna (kontakt, logo, NIP , skróty do stron, adres skrytki e-puap) 
Polityka prywatności, RODO, BiP 
 
 
Zakres prac obejmuje również: 
 

 Migracja danych ze starych stron Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły strony oraz 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie oraz 

stron BIP 

 Możliwość udostępniania artykułów na FB 

 Możliwość segregacji artykułów do poszczególnych działów 

 Okienka wyskakujące w razie pilnych komunikatów 

 Pasek dolny z pilnymi komunikatami scroll 

Gwarancja. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy, od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  W tym okresie Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia usterki przez 

użytkownika. W okresie gwarancji wykonawca udzieli wszelkiej pomocy technicznej w 

zakresie funkcjonowania i obsługi wykonanego serwisu internetowego przez okres 90 dni 

kalendarzowych od dnia przyjęcia serwisu przez klienta.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałych w 

wykonaniu umowy utworów, w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Na 

wykonane utwory składają się w szczególności: Projekt Graficzny, Kod Strony. 

Dodatkowe wymagania. 

W cenę oferty Wykonawca wkalkuluje maksymalnie do dziesięciu dojazdów do siedziby 

Zamawiającego w celu konsultacji projektu i dokonania innych ustaleń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia. 

 

 


