
 
 

 
 
 

 
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PMT/CUB/KAZ/01  
w związku z realizacją projektu nr PMT/1905/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” 

I. Zamawiający:  

CUBATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. L. Zamenhofa 5 lok. 1A 
00-165 Warszawa 
e-mail: biuro@cubatex.pl 
www.: http://cubatex.com.pl/pl 

II. Określenie trybu zamówienia:  
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku w związku z realizacją projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3 Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” 

III. Przedmiot Zamówienia  

Przedmiot zamówienia dot. stworzenia strony internetowej oraz publikacja artykułów prasowych. 
 
Kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
                  72413000-8  - Usługi w zakresie projektowania stron WWW 
                  39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne  

           92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów  

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron serwisu wraz z elementami 
towarzyszącymi   
Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących 
wymagań:   

a) Wygląd strony: czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.   

Z chwilą zakupu projektu strony Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych 
elementów (m.in. grafika i wizualizacje użyte na stronie www, itp.) Zamawiający przekaże 
wykonawcy w następnym dniu od podpisania umowy wszelkie niezbędne materiały tekstowe  i 
graficzne niezbędne do przygotowania strony internetowej. Wykonawca w ciągu 2 dni przedstawi na 
etapie prac 2 projekty graficzne (z możliwością modyfikacji graficznej wybranego projektu), na 
podstawie których Zamawiający wybierze projekt do realizacji w ciągu 24 godzin od otrzymania 



 
 

 
 
 

projektów.   

2. Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki i systemu strony 
zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym  oraz dostarczenie treści i zdjęć na stronę. 

a) Strona zostanie stworzona w oparciu o najnowsze technologie i standardy rynku 
internetowego.   

b) Strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu 
(responsywna).   

c) Struktura strony powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania, przyjaznych 
linków oraz zapewniać wspomaganie przeglądarek i systemów w celu poprawnego 
wyświetlania strony.  

d) Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony (brak ograniczeń 
ilości podstron) oraz na podłączenie do niej dodatkowych modułów w przyszłości. Strona 
powinna poprawnie działać i pozwalać na jej edycję we wszystkich popularnych 
przeglądarkach.   

e) Użytkowanie strony nie może pociągać za sobą konieczności zakupu lub też posiadania przez 
użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne.   

f) Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania 
instalacji dodatkowego oprogramowania (np. pluginu Adobe Flash Player).  

g) Strona internetowa ma umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych przez 
Zamawiającego.  

h) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wstępnego napisania i 
uzupełnienia strony w  treści  przygotowanych na podstawie danych dostarczonych przez 
Zleceniodawcę. 

i) Wykonawca wykona minimum 10 zdjęć do umieszczenia na stronie. 
j) Wykonawca zintegruje stronę z Google Analitycs.   
k) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne 

graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia strony zgodnie z zaakceptowanym 
przez Zamawiającego projektem funkcjonalno-użytkowym.   

3. Migracja danych z obecnej strony internetowej Zamawiającego   

4. Wdrożenie serwisu   
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z wdrożeniem 
strony:   

a) Przeszkolenie co najmniej jednej osoby   ze strony Zamawiającego z zakresu 
funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie.   

  
Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania 
ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.   
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
5. Napisanie autorskich treści do wykorzystania w SM 
Stworzenie 15 merytorycznych treści  wraz z grafikami, na podstawie materiałów dostarczonych 
przez Zamawiającego, które maja być opublikowanie na profilach social mediowych 
Zamawiającego. Treści muszą mieć charakter ponadczasowy, do dowolnej publikacji przez 
Zamawiającego. 
6. Artykuły prasowe 
Napisanie i dostarczenie 2 artykułów prasowych na temat działalności zamawiającego oraz jednego 
wywiadu z prezesem, każdy z artykułów min. 3 tys. znaków, wywiad minimum 6 tysięcy znaków. 
 
 
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na 
konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłącznie w celu określenia minimalnych 
wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający. 
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, 
które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od 
wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. 
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą specyfikacji 
technicznej dla oferowanych produktów równoważnych. 

V.  Termin wykonania zamówienia  

Finalny termin wykonania usługi to 25 stycznia 2022  

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:   
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,   

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,   

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazane warunki jeżeli złoży oświadczenie zgodnie 
z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego 

  

VII.  Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Oferenci: 

W stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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. 

2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z 
ofertą złożyć: 

2.1  Oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”  

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

VIII. Sposób przygotowania oferty  

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

2. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca 
wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie 
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z 
formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

4. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny 
być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym zapytaniu podpisane załączniki. 

6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) 
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy. 

IX. Termin i miejsce składania ofert  

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, jako plik pdf zawierający skan podpisanej oferty wraz 
z załącznikami  na adres email: biuro@cubatex.pl  

Termin złożenia oferty upływa z dniem 14 stycznia 2022r.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   
   
X.  Kryteria   oceny oferty oraz sposób przeprowadzenia oceny 
  
1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie informacji podanych przez 

Wykonawcę w Formularzu Oferty w oparciu o następujące kryteria: 
 



 
 

 
 
 

Kryterium – Cena Oferty brutto (C) – waga 60 pkt 
 

C =  ł    ń  ś ó  ł ż  

ł     
  x 60 

 
Oferta może otrzymać w kryterium „Całkowita cena brutto” maksymalnie 60 punktów. 

 
 
Kryterium – Termin realizacji Zamówienia (T) – waga 40 pkt 
 

T =  ó    ó  ś ó    

   ó   
  x 40 

Oferta może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów. 
 
 

2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

3. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska 
największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w każdym z kryteriów oceny. 

 
XI. Pozostałe ustalenia 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru 
którejkolwiek  ze złożonych ofert bez podania przyczyny.   

2. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek 
pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o udzielenie 
wyjaśnień lub uzupełnienie elementów oferty, które mogą budzić jego wątpliwości. W tym celu 
Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych 
wyjaśnień lub uzupełnień do oferty w czasie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zapytania o 
wyjaśnienia lub uzupełnienia dotyczące oferty. Oferent powinien złożyć wyjaśnienia lub 
uzupełnienia drogą elektroniczną. 

3. Termin związania Ofertą: 30 dni. 

4. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, 
a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach dołączonych do oferty. 
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do 
postępowania wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 



 
 

 
 
 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych Oferentów jest Cubatex Sp. z o.o. z siedzibą ul. L. 
Zamenhofa 5 lok. 1A, 00-165 Warszawa 

b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 
z realizacją postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  

c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  

dokumentacja postępowania, w szczególności instytucje państwowe i Unii Europejskiej, jak 
również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą 
projektu, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto 
dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, 
biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe. 

d) Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji i trwałości projektu. 

e) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

f) Oferenci posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

g) Oferentom, nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

6. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

  


