Warszawa, dnia 30.10.2019 r.

IBE/284/2019
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół)

Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania
przepisów o zamówieniach publicznych
Nazwa zespołu: Zespół ds. Systemu Kwalifikacji (ZSK)
W dniach 18.10.2019 r. do 30.10.2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące
zamówienia na realizację usługi, polegającej na wykonaniu prac programistyczno-graficznych,
dotyczących zaprojektowania i wykonania Bazy wiedzy (Vademecum walidacji).
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 18.10.2019 r. na stronie
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 1212677
zostały złożone następujące oferty:
Lp.

1
2
3

nazwa Wykonawcy/ dane
kontaktowe
nFinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4,
53-320 Wrocław
Vecler sp. z o.o., ul. Ślężna 148,
53-111 Wrocław
Sobol Design Agencja Marketingu
i Technologii, ul. Polna 9, 08-460
Sobolew

cena oferty
brutto

ilość
przyznanych
pkt

data wpływu oferty

34 440,00 zł

96,00

2019-10-25

59 040,00 zł

79,50

2019-10-25

82 938,90 zł

37,46

2019-10-25

Oferty nr 1), nr 2) i nr 3) przesłane przez następujących Wykonawców:
a) nFinity.pl Sp. z o.o,
b) Vecler sp. z o.o.,
c) Sobol Design Agencja Marketingu I Technologii
spełniły warunki udziału w postępowaniu.
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu:
a) Cena (30% – maksymalnie 30 punktów)
Najwyższą liczbę punktów (30 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za
wykonanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie
ze wzorem:
cena oferty najniżej skalkulowanej
Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------- x 30 pkt
cena oferty ocenianej
b) Doświadczenie programisty (programistów) w ramach tworzenia stron
internetowych zrealizowanych w podanych w pkt 3 D. opisu przedmiotu zamówienia
technologiach (tj. HTML 5, CSS3, JS, PHP 7 w najnowszej stabilnej wersji, JAVA,
MySQL, PostgreSQL, W3C, oraz innymi umożliwiającymi późniejszą rozbudowę systemu
CMS WordPress) i o wskazanych funkcjonalnościach (20% – maksymalnie 20 punktów)
Do 10 pkt zostanie przyznane za (po 5 pkt za spełnienie następujących kryteriów):
 5 pkt za uwzględnienie w zespole projektowym programistów posiadających
doświadczenie w programowaniu stron internetowych opartych o wszystkie uwzględnione
w pkt 3 D. opisu przedmiotu zamówienia technologie (tj. HTML 5, CSS3, JS, PHP 7 w



najnowszej stabilnej wersji, JAVA, MySQL, PostgreSQL, W3C, oraz innymi
umożliwiającymi późniejszą rozbudowę systemu CMS WordPress), po 1 punkt za każdy
wykonany projekt (maksymalnie 5 pkt). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
linków do stron w celu weryfikacji wraz z opisem roli programistów w projekcie, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do ogłoszenia.
5 pkt za przedstawienie portfolio programistów, które zawiera projekty zrealizowane dla
instytucji zewnętrznej posiadające dedykowany CMS po 1 punkt za każdy wykonany
projekt (maksymalnie 5 pkt).

Do 10 pkt zostanie przyznane (po 2 pkt za spełnienie poniższych kryteriów):
 Za przedstawienie 2 wykonanych stron internetowych zrealizowanych dla podmiotów
zewnętrznych w standardzie responsive web design (powinna przejść test
responsywności np. rwdtest.pl lub inny równorzędny),
 Za przedstawienie 1 strony internetowej (link do strony), która zawiera elementy
interaktywne w postaci schematów/ grafów/ rysunków itp. ,
 Za przedstawienie 1 strony internetowej (link do strony) zgodnej ze standardem WCAG
2.0 (Web Content Accessibility Guidelines),
 Za przedstawienie 1 strony internetowej (link do strony), w której wyznaczone treści są
możliwe do ściągnięcia w postaci pliku .pdf w wersji gotowej do druku,
 Za stworzenie strony która przygotowana była zgodnie z technikami SEO (Search Engine
Optimization) i SEM.
UWAGA: Ocena w powyższym kryterium zostanie dokonana w sposób 0-1 (spełnia 2 pkt, nie
spełnia 0 pkt).
c) Doświadczenie designera (designerów) User experience i user interface design
wyznaczonego/wyznaczonych do realizacji zamówienia (10% - maksymalnie 10
punktów):




5 pkt zostanie przyznane za przedstawienie 5 wykonanych projektów (interakcji
i makiet) stron internetowych zgodnie z zasadami metodologii user experience (po 1 pkt
za każdy spełniający założenia projekt). Wykonawca przedstawi linki do makiet UX
stworzonych przez siebie projektów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,
5 pkt za przedstawienie 5 wykonanych na zamówienie infografik (po 1 pkt za każdy
spełniający założenia przykład), zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia.

UWAGA: aby otrzymać maksymalną liczbę punktów, należy przedstawić minimum 5
przykładów stron (link), dla których wykonano projekt; w przypadku realizacji zespołowych
można wskazać elementy zaprojektowane przez designera.
d) Doświadczenie grafika (grafików) wyznaczonego/wyznaczonych do realizacji
zamówienia (20% - maksymalnie 20 punktów):
Wykonawca przedstawi 2 strony internetowe przygotowane przez grafika, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do ogłoszenia.
Każda ze stron zostanie oceniona w skali 0-10 pkt.
 Jeśli strona posiada makietę UI posiadająca wersję mobilną i desktopową otrzyma 2
pkt, jeśli tylko wersję desktopową otrzyma 1 pkt, jeśli nie posiada makiety 0 pkt.

Wykonawca przedstawi linki do makiet UI stworzonych przez siebie projektów:
 Jeśli strona ma odpowiednio dobrana kolorystykę otrzyma 2 pkt, jeśli kolorystyka jest
niewłaściwie dobrana oferta otrzyma 0 pkt,
 Jeśli strona ma odpowiednio dobraną typografię otrzyma 2 pkt, jeśli typografia jest
niewłaściwie dobrana oferta otrzyma 0 pkt,
 Jeśli strona ma odpowiednio dobrane (jakość oraz odpowiednio dobrane do
prezentowanej treści) zdjęcia otrzyma 2 pkt, jeśli zdjęcia są t niewłaściwie dobrane
oferta otrzyma 0 pkt,
 Jeśli strona ma odpowiednio zaprojektowane infografiki otrzyma 2 pkt, jeśli infografiki
są niewłaściwie zaprojektowane oferta otrzyma 0 pkt;
e) Doświadczenie Project Managera wybranego do bezpośredniej realizacji
Zamówienia (20% - maksymalnie 20 punktów):
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
 5 pkt za wykazanie doświadczenie w nadzorowaniu prac tworzenia rozszerzeń do
zarządzania treścią CMS WordPress, (po 1 pkt Za każdy projekt/stronę, maksymalnie
5 pkt),
 5 pkt za posiadanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie
zarządzania projektami informatycznymi,
 5 pkt za wykazanie doświadczenia w nadzorowaniu prac w zakresie usług SEO
i SEM, (po 1 pkt. Za każdy projekt/stronę, maksymalnie 5 pkt),
 5 pkt za wykazanie doświadczenia w nadzorowaniu projektów stron działających na
urządzeniach mobilnych, zwłaszcza na smartfonach, (po 1 pkt Za każdy
projekt/stronę, maksymalnie 5 pkt);
UWAGA: Na potwierdzenie posiadania certyfikatu, potwierdzającego kompetencje
w zakresie zarządzania projektami informatycznymi wykonawca przedstawi kopię
certyfikatu. Na potwierdzenie pozostałych punktów wykonawca przedstawi wykaz
doświadczenia (załącznik nr 5 do ogłoszenia).
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez podmiot: nFinity.pl Sp. z o.o.,
ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
Oferta przedstawiona przez podmiot nFinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław
została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.

