
 

 

 

 

Warszawa,  18-10-2019 r.   

IBE/284/2019 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie 

administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające jakość nadawania 

kwalifikacji”  umowa Nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18, współfinansowanego  przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu prac programistyczno-

graficznych, dotyczących zaprojektowania i wykonania Bazy wiedzy (Vademecum 

walidacji). 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 17.12.2019 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Ekspert/zespół Ekspertów dysponujący 

poniższym doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje Ekspertem/Ekspertami 

posiadającymi poniższe doświadczenie i kwalifikacje: 

 
1. Posiadają kompetencje: project managera, programisty, grafika i specjalisty od 

User experience i user interface design. Zamawiający dopuszcza łączenie 

kompetencji w ramach zespołu. Zamawiający zastrzega, że w skład zespołu 

realizującego projekt muszą wejść przynajmniej 4 osoby, które łącznie będą 

posiadać wszystkie wymagane kompetencje – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. W okresie ostatnich 3 lat, zaprojektowali oraz wykonali co najmniej 5 stron 

internetowych, spełniających następujące warunki:  

a) min. 1 z nich zawiera rozwiązania z zakresu doświadczenia użytkownika (user 



 

   

 

 

experience), 

b) min. 2 projekty wykonania strony internetowej wraz z CMS, z których każdy miał 

wartość co najmniej 30.000,00 zł brutto,  

c) min. 2 z nich zawierają interaktywne elementy w postaci schematów/grafów/ 

rysunków itp., 

d) min. 1 z nich zawiera nawigację na podstawie okruszków (bread crumbs), 

e) min. 1 z nich zawiera infografiki, 

f) min. 2 z nich zostały stworzona dla podmiotu zewnętrznego w ramach działalności 

gospodarczej, 

g) min. 2 zostały zaprojektowane w CMS WordPress, 

h) min. 2 są poprawnie obsługiwane przez przeglądarki używane w urządzeniach 

mobilnych a ich responsywność jest potwierdzona testem optymalizacji, 

i) min. 1 z nich przygotowana była zgodnie z technikami SEO. 

 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez cały zespół 

ekspertów. Warunek określony w pkt 3.2. b) musi zostać spełniony przez Project 

Menagera. 

 

W wykazie spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) należy wskazać lokalizację (link 

do strony) wykonanych stron, oraz zawrzeć opis wprost wskazujący na spełnianie 

poszczególnych wymogów sformułowanych powyżej.   

 

Zamawiający zastrzega iż, jeżeli wykaz złożony przez wykonawcę będzie budził 

wątpliwości, może on zwrócić się do Wykonawcy lub bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

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). 

 

5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy (załącznik nr 3), 

 wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4), 

 wykaz doświadczenia (załącznik nr 5); 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 25-10-2019 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

 złożyć osobiście w pok.  b 3 Instytutu Badań Edukacyjnych/  

 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia. 

 

Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


