Poznań, dn. 20.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 w ramach projektu RPWP.07.02.02-30-0049/17
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dotyczące zakupu materiałów edukacyjnych w ramach realizacji projektu nr RPWP.07.02.02-30-0049/17
pt. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii
dziecięcej”. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”.
I.

Zamawiający:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, ul. Bukowska 74/1,
60-812 Poznań, realizator projektu pt. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program
Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Wielkopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi
społeczne i zdrowotne, nr RPWP.07.02.02-30-0049/17, zwanego dalej Projektem.
II.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Materiały będą
przeznaczone dla pacjentów onkologicznych i jako materiały promocyjne projektu RPWP.07.02.0230-0049/17, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata
2014- 2020.
2. Termin realizacji zamówienia: na podstawie zamówień Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik do umowy, nie później jednak niż do 31.12.2020 r.
3. Kod CPV: 22100000-1, 30190000-7
III.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
▪ Przedstawią referencje/ potwierdzenie wykonania zamówienia o podobnej wartości – nie
więcej niż cztery (kopie referencji potwierdzone za zgodność z oryginałem);
▪ Wykonawca dysponuje zespołem min. 3 osobowym – deklaracja/oświadczenie Oferenta wraz
ze wskazaniem konkretnych osób/podmiotów, z którymi będzie realizował zamówienie;
▪ Posiadają doświadczenie we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej – wykaz
Podmiotów Ekonomii Społecznej podpisany przez Oferenta.
2. Wykonawca w treści przekazanej oferty winien przedstawić propozycję cenową za wykonanie
przedmiotu zamówienia w formie stawki netto i brutto na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub
z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub

z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
▪ uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
▪ posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
▪ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
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pełnomocnika,
▪ pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. Wykonawców, którzy
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania.

IV.
Kryteria wyboru oferty:
1. Cena usługi- waga punktowa 40%
2. Koncepcja pracy materiałów edukacyjnych i informacyjnych- waga punktowa 30 %
3. Termin dostawy- waga punktowa 30%.
Sposób oceny oferty:
1. Cena: waga punktowa 40%- max. 40 pkt zostanie przyznane ofercie z najniższą ceną,
a każda kolejna z wyższą ceną oferta otrzyma o 10 pkt mniej.
Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę na daną część zamówienia.
2. Koncepcja przedstawionych materiałów edukacyjnych i informacyjnych: waga punktowa 30% weryfikowana przez komisję Centrum Edukacji Zdrowotnej- max. 30 pkt. Należy dołączyć min. 4
propozycje materiałów edukacyjnych – np. koncepcja ulotki, koncepcja wkładki do książeczki
zdrowia dziecka, koncepcja plakatu z wczesnymi objawami chorób nowotworowych, koncepcja gry
edukacyjnej gry planszowej, koncepcja opracowania graficznego książki kucharskiej, koncepcja
opracowania graficznego broszur edukacyjnych.
3. Termin dostawy: waga punktowa 30%- max. 30 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma Oferent,
który w najkrótszym czasie dostarczy przedmiot zamówienia – oświadczenie Oferenta
▪ 30 pkt- 10-14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
▪ 20 pkt- 15-19 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
▪ 15 pkt- 20- 24 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
▪ 10 pkt- 25- 29 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
▪ 0 pkt- 30 i więcej dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.
5. Wybrana zostanie oferta o najwyższej przyznanej łącznej liczbie punktów.

V.
Miejsce, sposób i termin składania ofert
1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt
nr RPWP.07.02.02-30-0049/17 pt. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program
Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”; MATERIAŁY EDUKACYJNE:
▪ osobiście w siedzibie Fundacji przy ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań, w godzinach 10:00Strona | 3
14:00,
▪ przesłać pocztą (należy zwrócić uwagę, że decyduje data wpływu do siedziby Fundacji) na
adres:
Fundacja
Pomocy
Dzieciom
z
Chorobami
Nowotworowymi
w Poznaniu, ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań,
▪ drogą elektroniczną w tytule z dopiskiem Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0049/17
pt. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program Profilaktyczny
w zakresie onkologii dziecięcej”; MATERIAŁY EDUKACYJNE na adres:
projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl (dokumenty składane drogą elektroniczną będą
akceptowane przez Zamawiającego wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .jgp).
2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 06.07.2018 r. o godzinie 14:00.
3. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym pozostaną bez
rozpatrzenia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i
proceduralnych jest Pani Anna Piasecka, e-mail: projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl.
6. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Formularz ofertowy musi zostać wypełniony w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących
do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga złożenia podpisu osoby składającej ofertę.
11. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoważne z jej
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany wyceną przez okres co najmniej 30 dni od daty złożenia oferty.
VI.
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
2. Zamawiający bez jego pisemnej zgody nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia
podwykonawcom.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub
dostarczenia oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/ złożenie
oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zapytaniu.
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwa po uzyskaniu zgody
drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.

VII.
Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego
1. Wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną
powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania
ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności
w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających Strona | 4
wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.
3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach
określonych przez Zamawiającego.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia
wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.
5. Płatność następować będzie na podstawie łącznego protokołu odbioru (będącego podstawą do
wystawienia rachunku lub faktury VAT przez Oferenta) podpisanego przez obie strony pod
dostarczeniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym
rachunku bankowym Zamawiającego.

VIII.

Załączniki

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy w ramach Projektu RPWP. 07.02.02-30-0049/17
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Formularz ofertowy
Dane Oferenta
Pełna nazwa oferenta
NIP:
Dane kontaktowe
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica, nr budynku/ lokalu
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 6/2018 w ramach Projektu
nr RPWP.07.02.02-30-0049/17 składam ofertę całkowitą/częściową1 na zakup MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH

____________________________

_______________________________________

Miejscowość, data

Pieczątka i podpis Oferenta

1

Niepotrzebne skreślić

I.

Część I - materiały edukacyjno- informacyjne
Ilość [szt.]

Lp.

Nazwa

Opis
2018

2019

2020

Suma

1

Plakaty
informacyjne
"metamorfozy",
kolor, min. 180 gr

format A1,
laminowane
format 806 x
666 mm -

15

15

15

45

2

Plakaty
informacyjne
"metamorfozy",
kolor, papier
min.180 gr

format A1,
wersja PCV,
format 806 x
666 mm -

15

15

15

45

3

Plakaty broszurowe
i edukacyjne, kolor,
lakier, papier min.
180 gr

format A1,
laminowane

12

12

12

36

4

Plakaty broszurowe
i edukacyjne kolor,
lakier, papier min.
180 gr

format A1,
wersja PCV

20

20

20

60

5

Plakaty broszurowe
i edukacyjne kolor,
lakier, papier min.
180 gr

format A2,
maksymalnie 12
rodzajów po 500
sztuk

6 000

6 000

6 000

18 000

6

Plakaty
informacyjne,
kolor, lakier, papier
min. 180 gr

wersja PCV,
kolor 4+0

10

0

0

10

7

Broszury
edukacyjne

format A5,
28 stron +
okładka 4+0,
wnętrze kolor

14
000

8 000

8 000

30 000

8

Wkładka do
książeczek zdrowia

format 140 x
205 mm,
20 stron +
okładka, 4+4

30
000

30 000

0

60 000

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN)
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format A4, DL,
kolorowa wersja
4 x 4, gramatura
130

9

Ulotka
informacyjna - 2
typy

10

Ulotka
informacyjna
(objawy chorób
nowotworowych u
dzieci)

A5, wersja 4x4,
gramatura 130

5 000

5 000

5 000

15 000

11

Materiał
edukacyjnoinformacyjny, Rollup

z nadrukiem i
torbą
transportową,
fotograficzne
wydruki,
wymiary:
85x200 cm i
100x200 cm

2

0

0

2

12

Materiał
edukacyjny z
objawami chorób
nowotworowych u
dzieci dla
pracowników POZ,
typu kalendarz
trójdzielny na
biurko,

Format ok. 20 x
17 cm, 13 kartek
4+0, klejony

500

500

500

1 500

13

Materiał
edukacyjny z
objawami chorób
nowotworowych u
dzieci dla
pracowników POZ
typu kalendarz
ścienny

wymiary 340 x
470 mm, na
spirali po
krótszym boku,
12 kart
jednostronnych
4+0 i 1 karta
druk
dwustronny 4+4,
papier kreda
błysk 170 g,
koperta: 490 x
350 x 10 mm,
biała mikrofala

400

300

300

1 000

14

Materiał
edukacyjny z
zakresu żywienia
dzieci w trakcie
choroby Książka

format A5, 64
strony, okładka
kreda 250 g,
środek 130 g
projekt autorski

300

300

300

900

2 500

2 500

2 500

7 500
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kucharska wg
własnego projektu

bez zakupu
licencji

Materiał
edukacyjny - notes
obserwacyjny dla
rodzin z chorobą
onkologiczną,
wersja zeszytowa, z
gumką zamykającą,
długopisem,
miejscem na
materiały
informacyjne,

format A5,
okładka 250 g,
środek 90 g, 64
kartki własny
projekt autorski
bez zakupu
licencji

400

300

300

1 000

16

Materiał
edukacyjny –
profilaktyka chorób
nowotworowych
typu zakładki do
książek

motyw z
owocami,
warzywami lub
dostosowana do
broszur, kreda
350 g, kolorowa
4x4, obustronnie
foliowana,
standardowa

7 000

6 500

6 500

20 000

17

Materiał do
pakietu
edukacyjnego dla
rodziców/opiekunó
w dzieci z chorobą
onkologiczną typu
torba bawełniana

nadruk z jednej
strony, 4 kolory,
krótkie uszy,
materiał
ekologiczny,
łatwy do
utrzymania
higieny

200

200

200

600

18

Materiał
edukacyjny dla
dzieci do lat 6 puzzle do
kolorowania

układanka o
wymiarach
297x210 mm,
tektura lita 1,5
mm,
kaszerowana
papierem
offsetowym 150
g, wydruk w 1
kolorze,
tekturowa
podkładka, 12
elementów

200

200

100

500

19

Materiał
edukacyjny dla

32 karty o
wymiarach 78 x
39 mm, awers

100

100

100

300

15
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dzieci do lat 6 typu
Domino

20

21

zadrukowany,
pudełko
kartonowe 275
g.,
jednoczęściowe
o wymiarach 82
x 42 x 47 mm
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Materiał
edukacyjny dla
młodzieży od lat 6
do lat 18 - gra
planszowa

plansza o
wymiarach 285 x
285 mm,
składana na pół,
tektura 1,5 mm,
kaszerowana
dwustronnie
kredą 150 g,
zadruk awersu 4
kolory, pudełko
dwuczęściowe o
wymiarach 300 x
190 x 35,
wieczko
zadrukowane,
instrukcja
obsługi, w
komplecie 6
pionków i
kostka,
tematyka wg
projektu projekt
autorski bez
zakupu licencji

0

200

0

200

Materiał
edukacyjny dla
dzieci do lat 6 typu
karty edukacyjne
"Piotruś Pan"

25 kart o
wymiarach 65 x
100 mm, karton
dwustronnie
powlekany, druk
kolorowy 4 x 4,
pudełko
jednoczęściowe
o wymiarach 67
x 102 x 10 mm,
wykonane z
kartonu, grafika
tematycznie
powiązana z
projektem
projekt autorski

0

200

0

200

bez zakupu
licencji

Materiał
edukacyjny dla
młodzieży od lat 6
do lat 18 - Karty do
gry

talia 52 kart,
pakowane w
pudełko,
materiał musi
zawierać treści
związane z
profilaktyką
zdrowia projekt
autorski bez
zakupu licencji

0

200

0

200

23

Materiał
edukacyjny dla
dzieci do lat 6 typu
Książeczki do
kolorowania –
temat: profilaktyka
chorób
nowotworowych

format A4, 20
stron z okładką,
kolory 4x4,
środek 130 g,
możliwość
wykrywania
różnic między
rysunkami,
projekt autorski
bez zakupu
licencji

400

300

300

1 000

24

Materiał do
pakietu
edukacyjnego z
zakresu żywienia
dzieci w trakcie
choroby
nowotworowej –
pojemnik do
napojów ze słomką

Materiał
dopuszczony do
kontaktu z
żywnością,
maks. Poj. 650
ml, łatwy do
utrzymania w
czystości

300

0

0

300

25

Materiał do
pakietu
edukacyjnego z
zakresu żywienia
dzieci w trakcie
choroby
nowotworowej –
pojemnik do
napojow zamykany

Materiał
dopuszczony do
kontaktu z
żywnością,
butelka
zamykana,
pojemność do
500 ml

300

0

0

300

26

Materiał do
pakietu
edukacyjnego z
zakresu żywienia
dzieci w trakcie

pudełko
śniadaniowe
typu "kanapka",
2- elementowe,
materiał

200

200

100

500

22
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choroby
nowotworowej –
Pudełko
śniadaniowe

dopuszczony do
kontaktu z
żywnością,
łatwe do
utrzymania w
czystości
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27

Materiał do
pakietu
edukacyjnego z
zakresu żywienia
dzieci w trakcie
choroby
nowotworowej –
Pudełko do
przechowywania z
torbą

pudełko
śniadaniowe z
dwiema
przegrodami i
zestawem
sztućców w
zestawie z torbą
termoizolacyjną
na zamek,
materiał
dopuszczony do
kontaktu z
żywnością,
łatwe do
utrzymania w
czystości

500

0

0

500

28

Materiał do
pakietu
edukacyjnego z
zakresu żywienia
dzieci w trakcie
choroby
nowotworowej –
pojemnik do
napojów ciepłych
typu zamykany
Kubek termiczny

pojemność 300
ml +/- 30 ml
materiał
dopuszczony do
kontaktu z
żywnością,
łatwe do
utrzymania w
czystości

300

0

0

300

29

Materiał
edukacyjny dla
dzieci do lat 6 typu
worek do
kolorowania –
temat: profilaktyka
chorób
nowotworowych

worek do
kolorowania ze
sznurkiem w
zestawie z
pisakami/
kredkami, biały,

200

0

0

200

30

Materiał
edukacyjny dla
dzieci od lat 6 do
12 – temat:
profilaktyka
chorób

rozmiar
dziecięcy, w
zestawie z
pisakami, biały

200

0

0

200

nowotworowych
Fartuch kuchenny
do kolorowania

31

Materiał
edukacyjny dla
dzieci od lat 6 do
12 – temat:
profilaktyka
chorób
nowotworowych
Brelok do kluczy

brelok do kluczyportmonetka w
kształcie
owoców

200

0

0

200

32

Materiał
edukacyjny dla
dzieci od lat 6 do
12 – temat:
profilaktyka
chorób
nowotworowych
Brelok do kluczy

brelok do kluczyantystres w
kształcie
owoców (różne
rodzaje
owoców)

500

0

0

500

33

Materiał do
pakietu
edukacyjnego z
zakresu higieny
dzieci w trakcie
choroby
nowotworowej –
typu ręcznik
chłodzący

ręcznik
chłodzący,
ochrona
przeciwsłoneczn
a, biały

200

0

0

200

34

Materiał do
pakietu
edukacyjnego z
zakresu
rehabilitacji dzieci
w trakcie choroby
nowotworowej

Frotte/bawełna
antypoślizgowe,
różne rozmiary
dziecięce

500

0

0

500
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RAZEM:

____________________________

_______________________________________

Miejscowość, data

Pieczątka i podpis Oferenta

II.
Lp.

Część II materiały na spotkania z mieszkańcami
Nazwa

Opis

Ilość
[szt.]

1

Namiot z logotypami
projektu

namiot o wymiarach 4,5x3,0
z doczepianymi na rzepy
logotypami

1

2

Krzesła do namiotu

składane krzesła

4

Żagiel informacyjny

oznaczenie punktu
informacyjnego,
wysokość 3,5 m,
waga 6 kg,
cała konstrukcja wykonana z
PCV

1

3

Cena netto [PLN]

Cena brutto
[PLN]
Strona | 13

RAZEM:

____________________________

_______________________________________

Miejscowość, data

Pieczątka i podpis Oferenta

III.
Lp.

1

Część III - strona internetowa projektu
Nazwa

Strona internetowa

Ilość
[szt.]

Opis
Opracowanie graficzne,
produkcja instalacja i
przystosowanie zawartości
strony do projektu,
możliwość indywidualnego
zarządzania stroną i
wprowadzaniem zmian,
uwzględnienie poprawek i
wytycznych przy wdrożeniu,
mobilna wersja strony na
smartfony/urządzenia mobilne,
standard WCAG2,
1-roczny serwis gwarancyjny.
Strona www musi zawierać
minimalne wymagania
wskazane w załączniku do
niniejszej specyfikacji. Koszt
rejestracji domeny i koszt
serwera pokrywa zamawiający.

Cena netto [PLN]

Cena brutto
[PLN]
Strona | 14

1

RAZEM:

____________________________

_______________________________________

Miejscowość, data

Pieczątka i podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza oferty – WYMAGANIA DOTYCZACE STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU
1. Układ tematyczny i oprawa graficzna
Kolorystyka utrzymana w tonacji: żółto zielonej zgodnej z logo programu i logo Fundacji
Wszystkie kafelki/zakładki podane poniżej to wersja minimalna. W razie potrzeb ich liczbę należy
zwiększyć.
Na stronie głównej następujące zakładki/kafelki:
•
•
•
•
•
•

projekcie
Dla pacjenta
Szkolenia i konferencje
Aktualności
Materiały edukacyjne
Kontakt

Zakładka „O Projekcie” rozwijana do:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

projekcie
fundacji
szpitalu
Rekrutacja do projektu
Lokalne punkty edukacji
Zamówienia ofertowe
Media o nas
Do pobrania: projekt w wersji pdf

Zakładka „Dla pacjenta” rozwijana do:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dziecko w szpitalu
Dieta dziecka chorego
Higiena
Konsultacje
Grupy wsparcia
Przepisy kulinarne (w wersji do wydruku)
Wywiad z dietetykiem
Wywiad z psychologiem
Warto zajrzeć (odnośniki do innych stron internetowych)

Zakładka „Szkolenia i Konferencje” rozwijana do:
✓
✓
✓
✓

Informacje o konferencjach
Dla pracowników medycznych
Dla personelu społecznego
Formularz zgłoszenia/wyrażania zainteresowania

Zakładka „Aktualności” rozwijana do:
✓
✓
✓
✓

Nabór
Terminy szkoleń
Terminy konferencji
Relacje z wydarzeń

Zakładka Materiały rozwijana do:
✓ Ulotki i broszury (pliki pdf do pobierania)
✓ Filmy edukacyjne
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Zakładka Kontakt rozwijana do:
✓ CEZ
✓ LEPZ

2. Wymagania techniczne strony (technologia) elementy serwisu:
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1. Formularz kontaktowy składający się z pól tekstowych, zawierających podstawowe pozycje:
Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, Treść, Wiadomość, opatrzony dodatkowo zgodą na
przetwarzanie danych osobowych.
2. Pokaz zdjęć z możliwością dodawania krótkich haseł reklamowych, promujący najważniejsze dla
Klienta treści.
3. Prezentacja kolekcji zdjęć przesłanych przez Zamawiającego
4. Dostosowanie strony internetowej do wyświetlania się na urządzeniach mobilnych, np. laptopy,
tablety, smartfony.
5. Wstawienie kodu analitycznego monitorującego zachowania użytkowników na stronie
internetowej
6. Nawigacja pokazująca obecne położenie użytkownika w strukturze strony internetowej.
7. Opatrzenie strony internetowej komunikatem o plikach cookies, zgodnie z wymogami ustawy
o obowiązującym, znowelizowanym prawie telekomunikacyjnym.
8. Standardy WCAG 2.0 lub wyższe
Optymalizacja źródła strony internetowej (SEO):
9. -Optymalizacja Meta Titile i Meta Description
10. -Optymalizacja nagłówków H1, H2 i H3
11. -Przekierowanie domeny www/bez www
12. -Przekierowanie index.php/index.html
13. -Inne przekierowania (na 301 – przyjazne wyszukiwarce)
14. -Site- mapa XML + Sprawdzenie i ew. dodanie pliku Robots.txt
15. -Dodanie serwisu do Google Search Console lub do serwisu równoważnego + Analytics +
weryfikacja
16. -Sprawdzenie adresów URL + ew. poprawa (jeśli jest to możliwe)
17. -Sprawdzenie technik nieprzyjaznych optymalizacji strony internetowej SEO: flash, ramki,
cloaking, keyword stuffing, itp.
18. -Instalacja wtyczek społecznościowych dla istniejących kont Social Media Zamawiającego
19. -Blokowanie wychodzących linków niepowiązanych
20. -Dostosowanie stopki serwisu do standardów SEO
21. -Zainstalowanie wybranych znaczników strukturalnych zgodnych ze Schema.org (tzw. rich
snippets) lub równoważnych
22. -Sprawdzenie serwisu pod względem kopii treści
23. -Blokowanie botów odpowiedzialnych za bezwartościowy ruch na stronie
24. -Dodanie do strony protokołu OpenGraph i TwitterCard lub protokołów równoważnych
25. -Uzupełnienie atrybutów ALT w zdjęciach i grafikach
26. -Optymalizacja breadcrumbs (tzw. „okruszki”)
27. -Sprawdzenie poprawności strony błędu 404
28. -Weryfikacja poprawności lub dodanie iframe z lokalizacją firmy w Google Maps lub w portalu
równoważnym
29. Archiwizacja bieżącej wersji strony głównej w niezależnym narzędziu
30. Analiza poprawności składni strony
31. Kompresja wybranych zdjęć
32. -Optymalizacja istotnych elementów kodu HTML
33. -Ustawienie mikroformatów

34. -Test zgodności strony z urządzeniami mobilnymi
35. -Badanie prędkości strony
36. instalacja certyfikatu SSL oraz wymuszenie całego ruchu na protokół https
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1. Podana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym
również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego, związane
z zawarciem umowy cywilnoprawnej.
2. Zdobyłam/ -łem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, posiadam wystarczającą Strona | 18
wiedzę o warunkach realizacji zamówienia i spełniam wymagania określone przez Zamawiającego.
3. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do współpracy na
podstawie zawartej umowy z Zamawiającym, oraz oświadczam, że realizacja przedmiotu
zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.
4. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że dane zawarte
w ofercie są zgodne z prawdą.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.
6. Nie jestem powiązana/-y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Nie należę do Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. Wykonawców, którzy wyrządzili
szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania.

……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………….
Podpis Wykonawcy

