Projekt „ ALARM dla bioróżnorodności Podkarpacia”
finansowany jest ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 roku

Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9, ogłasza nabór ofert na funkcję
administratora i prowadzącego stronę internetową dla rozszerzonego projektu „Alarm dla
bioróżnorodności Podkarpacia”, opis na www.alarmdlabio, którego zakończenie nastąpi 30 kwietnia
2017 roku.
Podpisanie umowy z wybranym Oferentem i realizacja projektu uzależniona jest od pozytywnej decyzji
NFOŚiGW o przyznaniu środków finansowych na rozszerzenie projektu „ALARM dla bioróżnorodności
Podkarpacia”. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Europejskiego Obszaru
Gospodarczego EOG 2009-2014, na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się
unieważnienie postępowania zapytania ofertowego, bez odszkodowania.
Wymagania stawiane administratorowi i prowadzącemu stronę internetową rozszerzonego projektu
„Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”:
1. Oferent złoży oświadczenie o wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu umożliwiającym
pełnienie funkcji stawiane administratorowi i prowadzącemu stronę internetową
rozszerzonego projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia. Stowarzyszenie może
zażądać potwierdzenia ww. doświadczenia i umiejętności w oparciu o posiadane przez
oferenta dokumenty, opinie, certyfikaty lub w formie praktycznej.
2. Oferent udzieli gwarancji na funkcjonowanie serwisu do dnia zakończenia realizacji projektu,
tj. do 30 kwietnia 2017 roku z możliwością nieodpłatnego przedłużenia w przypadku
wydłużenia czasu realizacji projektu lub cele utrzymania efektów ekologicznych
rozszerzonego projektu.
Obowiązkiem wykonawcy będzie:
1. Utrzymanie strony internetowej projektu i administracja serwisu www.alarmdlabio.pl ,
aktualizacja od lutego 2017 roku informacji na stronie www. w j. polskim (z tłumaczeniem na j.
angielski) na podstawie materiałów przekazanych w formie elektronicznej przez
Zamawiającego, co najmniej 2 razy w miesiącu, a nie więcej niż 10 razy w miesiącu.
2. Utrzymanie poprawności działania strony od lutego 2017 roku do zakończenia realizacji
rozszerzonego projektu, tj. do 30 kwietnia 2017 roku z możliwością nieodpłatnego
przedłużenia w przypadku wydłużenia czasu realizacji projektu lub potrzeby utrzymania
efektów ekologicznych rozszerzonego projektu.
3. Wprowadzanie danych merytorycznych w j. polskim i j. angielski na podstawie materiałów
przekazanych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od przekazania
materiałów.
4. Archiwizowanie danych na żądanie Zamawiającego w postaci print screenów strony projektu
po każdej merytorycznej aktualizacji strony.
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5. Dostosowanie, przygotowanie „ad-hoc” dodatkowych modułów strony np. formularzy
interaktywnych, anonimowych ankiet.
6. Przeprowadzanie testów działania systemu i wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian,
umożliwiających ich poprawne działanie.
7. Współpraca z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Wypłaty wynagrodzenia. Wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi nastąpią w rozliczeniach na
koniec każdego miesiąca, po dostarczeniu rachunku i potwierdzeniu (w formie oświadczenia) liczby
godzin poświęconych na wykonanie działań w ramach przyjętych obowiązków.
Forma i termin składania ofert; oferty należy składać osobiście lub pocztą do siedziby
Stowarzyszenia „EKOSKOP”, 35-103 Rzeszów ul. Strzelnicza 15/9 lub w formie skanu podpisanej
oferty pocztą elektroniczną ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl , do dnia 3 II 2017 roku do godz. 1500.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać na załączonym wzorze.
Kryterium wyboru: 60 % oferowana cena, 40 % doświadczenie liczone po 10 % za każdą
administrowaną i aktualizowaną stronę www. w latach 2015 – 2016 (wg. oświadczenia Oferenta).
Stowarzyszenie powoła Komisję ofertową, która 3 II 2017 roku po godz. 1500 dokona analizy ofert
i wybierze najkorzystniejszą ofertę.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

Stowarzyszenie „EKOSKOP”
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wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Oferenta, adres, telefon, e-mail

Oferta na pełnienie funkcji administratora i prowadzącego stronę internetową rozszerzonego
projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, opis na www.alarmdlabio, którego
zakończenie nastąpi 30 kwietnia 2017 roku.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Stowarzyszenia „EKOSKOP” z dnia 27 stycznia 2017 roku
przedstawiam propozycję cenową:
Proponowane wynagrodzenie miesięczne za każdy rozpoczęty
miesiąc pełnienia funkcji administratora strony internetowej
projektu, w PLN do dnia zakończenia projektu (wg planu do 30
IV 2017 roku) brutto

Rodzaj usługi

Lp.

Za pełnienie funkcji administratora
strony internetowej projektu

cyframi:
słownie:

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałam informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.
3. Posiadam wykształcenie, wiedzę, doświadczenie i praktyczne umiejętności pozwalające mi
pełnić funkcję administratora strony internetowej rozszerzonego projektu "Alarm dla
bioróżnorodności Podkarpacia".
4. W latach 2015-2016 administrowałem i prowadziłem ……(wpisać liczbę) stron www.
5. Akceptuję, iż w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Europejskiego
Obszaru Gospodarczego EOG 2009-2014, na sfinansowanie całości lub części rozszerzenia
projektu "Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia", postępowanie zapytania ofertowego
zostanie unieważnienie i nie będę żądał wynagrodzenia za podjęte działania oraz
odszkodowania.

…………….

………

Miejscowość i data

………………………………………
podpis oferenta

Projekt „ ALARM dla bioróżnorodności Podkarpacia”
finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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