Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WARSZAWA, DN. 17.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POWR/2017
o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod
kątem dostosowania do postanowień́ Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”
(nr um. o dofinansowanie: POWR.02.06.00-00-0022/16-00)
Wybór wykonawcy będzie odbywał się z procedurą zasady konkurencyjności
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
Zamawiający:
Fundacja Polska bez Barier
ul. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa
tel.: 790494794
www.polskabezbarier.org
e-mail: fundacja@polskabezbarier.org

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji eksperta/tki ds analizy stron www w projekcie
„Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień́
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” (nr um. o dofinansowanie: POWR.02.06.00-000022/16-00)
Kod CPV: 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
Kod CPV 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia
2. W zakres obowiązków eksperta/ki wchodzić będzie:
a) Analiza stron internetowych wskazanych przez Zamawiającego w liczbie: maksymalnie 13 stron (13
stron głównych i 13 stron kontaktowych wskazanych instytucji). Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wygenerowany raport z audytu automatycznego dostępności wygenerowanego przez
program Sort Site Pro, będący podstawą do analizy wskazanych stron. Badanie stron www wskazanych
przez Zamawiającego będzie prowadzone pod kątem dostępności zgodności stanu serwisu z
poszczególnymi grupami zaleceń WCAG 2.0 ujętymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącymi
między
innymi
kwestii
dostępności
(Dziennik
Ustaw
Rok:2012
Pozycja:526
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/526/1 szczególnie art. 19).
b) Wykonawca sporządzi z analizy maksymalnie 13 stron internetowych indywidualne raporty (dla każdej
z badanych instytucji-tj. 13 raportów) z wyjaśnieniami oraz rekomendacjami dla webmasterów i
redaktorów zawierający: wykaz błędów (wraz ze “rzutem ekranu” /lub jego części/ dokumentującym
nieprawidłwości na badanej stronie, sposoby ich poprawienia oraz podsumowanie błędów w formie
tabeli zgodności z załącznikiem 4 w/w Rozporządzenia. w ramach czterech podstawowych zasad: I.
Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione
użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. II. Funkcjonalność — komponenty interfejsu
użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia. III. Zrozumiałość — informacje oraz
obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe. IV. Kompatybilność — treść musi być
opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania
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użytkownika, w tym technologie wspomagające.
3. Objętość jednego raportu min. 4 000 wyrazów,
4. Miejsce realizacji usługi: praca zdalna
5. Wymiar godzinowy: śr. 5 – 7 godz./msc. Maks. liczba godzin przez cały czas trwania umowy wynosi
ok. 14 godz. 24 min.
6. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie.
7. Forma rozliczenia z Zamawiającym:
a) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych podpisanych ewidencji czasu
pracy wskazujących wykonane zadania wraz miesięcznymi, podpisanymi raportami sporządzonymi
zgodnie z pkt. 2.b.
b) sporządzanie i przekazywanie przez Zamawiającego miesięcznych protokołów odbioru wykonania
zamówienia mogących zawierać wykaz błędów do poprawy przez Wykonawcę.
8. Zamawiający nie zapewnia dostępu do sprzętu technicznego niezbędnego do pracy: laptopa wraz z
oprogramowaniem. Zamawiający zapewnia możliwość drukowania.
II. Termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do 15.12.2017 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować
potencjałem technicznym i osobą zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności ekspert wskazany/do
wykonania zamówienia musi:
a) posiadać znajomości „Wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)”http://www.fdc.org.pl/wcag2/
b) wykonać samodzielne badanie min. 10 serwisów internetowych instytucji publicznych w okresie
ostatnich 3 lat tj. od 17.10.2014 r. – załącznik nr 2
c) komunikatywna znajomość języka angielskiego
IV. Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty odręcznie podpisany według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do Zapytania. W przypadku podmiotów gospodarczych należy dołączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni
przed złożeniem oferty).
2. Wypełniony i podpisany Wykaz posiadanego doświadczenia odręcznie podpisany według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2. W przypadku podmiotów gospodarczych należy wskazać doświadczenie
osoby wykonującej niniejsza usługę.
3. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania.
V.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Wymagania formalne:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego:
a) Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru
(wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed
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złożeniem oferty) - w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy
b) Załącznik nr 2: Wykaz zbadanych min. 10 serwisów internetowych instytucji publicznych w
okresie ostatnich 3 lat tj. od 17.10.2014 r.
c) Załącznik nr 3: Oświadczenia
2.

Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

3.

Wszystkie wymagane Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

4.

Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

5. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników tj. podpisaniu ich, wysłaniu
zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres: magda@polskabezbarier.org.
6. Oferta musi być złożona w terminie do 27.10.2017 do godz. 23:59:59 r. Decyduje data i godzina
wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości
e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 4/POWR/2017”.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z
wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.
9.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi.
13. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
15. Pytania
w
kwestii
merytorycznej
magda@polskabezbarier.org.

można

kierować

pod

adresem

e-mail

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
17. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów na podstawie których
ocenia doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy .
VI. Ocena ofert
a) Oferty, które nie będą spełniały warunków, o których mowa w pkt. III Warunki udziału w
postępowaniu, zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.
b) Zamawiający zastosuje kryterium oceny - cena: tj. stawka brutto za godzinę pracy za realizowanie
zamówienia. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza spośród ważnych i nieodrzuconych ofert
otrzyma 100 punktów, pozostałe nieodrzucone oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Strona 3 z 9

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

K1 = (Cmin:C)x100
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
c) Oferta zawierająca nieprawdziwe dane lub dane, których Wykonawca nie poprawił w czasie wyznaczonym
przez Zamawiającego podlega odrzuceniu.

VII. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
VIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Wykonawcy
1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje droga mailową Wykonawców o wyniku
postępowania. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, zostanie podpisana umowa, która będzie miała
formę umowy cywilnoprawnej: umowy o świadczenie usług według wzoru przygotowanego przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy
w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie tj. w godz. 8.00 – 16.00 i terminie 3 dni kalendarzowych
od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą do osobistego
stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub w innym ustalonym przez strony miejscu.
3. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy w terminie wskazanym wyżej, Zamawiający
zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
IX. Pozostałe informacje
1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

2.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu
faktur/rachunku oraz pod warunkiem otrzymania środków przez Zamawiającego z Instytucji
Pośredniczące i w związku z tym może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.

3.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

4.

W
przypadku
zaistnienia
sytuacji
związanej
z
potrzebą
dokonania
stosownych
zamian
w
umowie
w
celu
właściwej
realizacji
zamówienia
zastrzega
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć
m.in.:
● okresu i harmonogramu realizacji umowy,
● ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
● zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego w umowie).
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Załącznik nr 1 do zapytania NR 4/POWR/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt.
„Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień́ Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” (nr um. o dofinansowanie: POWR.02.06.00-00-0022/16-00)
Formularz oferty

…………………………………
Miejscowość, data
Wykonawca (imię/nazwisko): ………………………………………………………...
adres:

…………………………………………………………

tel.:

…………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………

(dane Wykonawcy)
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji eksperta/tki ds analizy stron
www w projekcie „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do
postanowień́ Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” (nr um. o dofinansowanie: POWR.02.06.0000-0022/16-00), przedstawiam moją ofertę:

Kolumna A
Cena brutto* (jedna godzina)

Kolumna B
Ilość godzin

Kolumna C (kol. A * kol. B)
Cena brutto* za całość
realizacji zamówienia

………………………………. zł

………………………………. zł

słownie: …………………………………

słownie:
14,4 godz.

…………………………………………..

…………………………………
…………………………………………..

●

cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia,
a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społecznie i
zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno
przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie
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ze strony Zamawiającego)
W przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy, należy dołączyć aktualny odpis (wystawiony nie
później niż 30 dni przed złożeniem oferty) wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).

………………………………………….
Data, czytelny podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania NR 4/POWR/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt.
„Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień́ Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” (nr um. o dofinansowanie: POWR.02.06.00-00-0022/16-00)

Wykaz posiadanego doświadczenia
doświadczenie w badaniu min. 10 serwisów internetowych instytucji publicznych w okresie ostatnich 3 lat tj.
od 17.10.2014 r.
………………………………………………..
imię i nazwisko eksperta

lp

Adres
internetowy
publicznej

badanej

instytucji Data wykonania Nazwa zleceniodawcy
audytu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Istnieje możliwość zwiększenia liczby wierszy w tabeli

………………………………………….
Data, czytelny podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do zapytania NR 4/POWR/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt.
„Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień́ Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” (nr um. o dofinansowanie: POWR.02.06.00-00-0022/16-00)

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:

a) Jestem/Nie jestem* powiązany (a) z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:
● 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.
b) Jestem/nie jestem zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji PO** (program operacyjny, w tym
krajowy i regionalny program operacyjny oraz program Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
c) jestem/nie jestem* zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji PO** (program operacyjny, w
tym krajowy i regionalny program operacyjny oraz program Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
tj.w……………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres instytucji)
na podstawie stosunku pracy oraz nie zachodzi/zachodzi* konflikt interesów*** lub podwójne finansowanie.
d) Oświadczam, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego czy
umów o dzieło nie przekracza 276 godzin miesięcznie oraz że powyższe dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności z tytułu podania nieprawidłowych danych i możliwości
prawnego dochodzenia roszczeń w drodze powództwa cywilnego w przypadku złożenia oświadczenia
niezgodnego z prawdą.
e) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu;
f)Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki
w nim zawarte;
g) Dysponuję potencjałem organizacyjno – technicznym.
h) Zobowiązuję się do stawiennictwa w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie tj w godz. 8.00 – 16.00 i
terminie 3 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za
najkorzystniejszą do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony
miejscu w celu podpisania umowy.
i) Mam świadomość, iż nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonym terminie może
spowodować odstąpienie od podpisania umowy przez Zamawiającego.
j) Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym;
k) Zobowiązuję się do spełniania pozostałych wymagań wobec wykonawcy:
● rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy;
● osobistego wykonywania usługi ( dot. osób fizycznych),
● pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego
● prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
● comiesięcznego przekazywania dokumentacji, w tym oryginałów ewidencji czasu pracy, raportów z analizy,
protokołów wskazujących na prawidłowe wykonanie zadań wraz z wystawieniem faktury VAT/rachunku;
l) Mam świadomość, że przeniesienia pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów
wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe
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wynagrodzenie z tego tytułu.
m) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie
dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu faktury/ rachunku oraz pod warunkiem otrzymania środków
przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej i w związku z tym może ulegać niezależnym od
Zamawiającego opóźnieniom.
n) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania;
o) Zobowiązuję się przestrzegać Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w Załączniku nr 1, 2, 3 oraz w przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą.

………………………………………….

(data, czytelny podpis Wykonawcy)

* niewłaściwe wykreślić
** Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się Instytucję Zarządzającą PO lub instytucję, do
której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO

*** Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w
szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub
kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego
mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie
szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych .
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