
Białystok, dn. 15.06.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 

ul. Waszyngtona 17 

15-274 Białystok 

Tel. 85 74 50 912 

e-mail: sekretariat@udsk.pl 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony 

internetowej www.udsk.pl zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie 

z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

 

Wymagania dotyczące strony internetowej: 

1) Strona zgodna z WCAG 2.1. 

2) Przystępny system zarządzania treścią CMS(np. Wordpress, Drupal, Joomla lub 

autorskie rozwiązanie). 

3) Formularz kontaktowy, wskazówki dojazdu, mapa, slider na stronie głównej 

4) Responsywny szablon – poprawne wyświetlanie zawartości dla urządzeń o mniejszej 

rozdzielczości (smartfony, tablety etc.). 

5) Zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari).  

6) Strona w języku polskim. 

7) Wdrożenie systemów zabezpieczających i zasad bezpieczeństwa. 

8) Projekt graficzny strony – nowoczesny,czytelny, funkcjonalny, intuicyjny.  

9) Przeniesienie treści z aktualnej strony internetowej. 

10) Przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do dzieła. 

11) Wsparcie techniczne przez okres co najmniej 1 roku. 

12) Certyfikat SSL dla domeny udsk.pl 

13) Szkolenie z zamieszczania treści na dostarczonej stronie. 

14) Strona internetowa będzie funkcjonalna w domenie i na serwerze udostępnionym przez 

Zamawiającego. 

15) Wsparcie dla HTTP/2 

Zawartość strony:  

1) Jak w aktualnej wersji strony: https://udsk.pl 
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3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

Szczegółowe terminy poszczególnych etapów zamówienia zostaną uzgodnione między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jednak nie później niż do końca roku 2022. 

 

4. WYKONAWCA WINIEN SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:  

 

1) Posiada doświadczenie w realizacji/ tworzeniu stron internetowych wraz  

z dostosowaniem do standardów WCAG 2.1 

2) Ma niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3) Dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia publicznego.  

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą 

starannością. 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu 

przekazania go Zamawiającemu. 

6) Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia, 

2) oferta musi być złożona w języku polskim pod rygorem nieważności, 

3) cena oferty musi być podana w PLN, 

4) jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

5) treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia, 

6) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę, 

7) naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w 

każdym miejscu dokonania zmiany. 

 

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1), 

 

Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Podana cena jest ceną 

końcową, uwzględniające wszelkie koszty (w tym podatki, opłaty) ponoszone przez 

Wykonawcę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia 

brakujących dokumentów lub zawierających błędy. 

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

1) poczty elektronicznej: na adres e-mail: agnieszka.michalczuk@udsk.pl (oferta musi 

być opatrzona hasłem, które należy przekazać w drugiej wiadomości e-mail) do dnia 

28.06.2022 r. godzina 10.00. 
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2) lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Uniwersytecki Dziecięcy 

Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Kancelaria 

Szpitala pokój nr 6109 do dn. 28.06.2022 r. godzina 10.00. Na zamkniętej kopercie 

należy napisać: „Oferta na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony 

internetowej www”. 

6. KRYTERIA OCENY OFERT -  (max można uzyskać 100 pkt.) 

 

L.p. Kryterium Znaczenie 

kryterium w % 

Liczba możliwych 

do uzyskania 

punktów 

1. Cena  100% 100 punktów 

 

 

7. OCENA OFERTY 

Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału, zostaną poddani ocenie merytorycznej. 

Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie sumy punktów uzyskanych 

w dwóch ww. kryteriach oceny w dniu 30.06.2022 r. 

7.1 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ Ofert i ich waga: 

1) Całkowita cena brutto –100% 

2) Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana według następującego wzoru: 

Cmin 

Ocena oferty X = ----------------- x 100 x 100%  

Cx 

gdzie: 

Cmin – najniższa zaoferowana cena 

Cx – cena oferty X 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do 

rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy. 

3) Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji  

i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie 

realizacji zamówienia. 

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Agnieszką Michalczuk, tel. 85 74 50 

912, e-mail: agnieszka.michalczuk@udsk.pl 

 

9. ZAŁĄCZNIKI 
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1) Wzór FORMULARZA OFERTOWEGO (załącznik nr 1) 

Zał. Nr 1  

………………………                                                                     

miejscowość, data 

Formularz ofertowy 

 

Ja, niżej podpisany………………………………………………  działając w imieniu i na 

rzecz (dane Wykonawcy): 

Nazwa………………………………………………….……………………………………………. 

Adres 

siedziby……………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i faksu ……………………………………….…………………………………………  

e-mail: ……………………………….……………………………………………………………… 

NIP…………………………………………………REGON…………………………………………   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące budowy, wdrożenia i utrzymania strony 

Biuletynu Informacji Publicznej dostosowanej do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1    

składam niniejszą ofertę.                                          

Lp. Zakres usługi szkoleniowej Całkowita cena [brutto] w zł  
za realizację usługi 

szkoleniowej  

1. Wynagrodzenie za zaprojektowanie, wykonanie  

i uruchomienie stron internetowych 

dostosowanych do standardów dostępności 

cyfrowej WCAG 2.1 

 

 

1) zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jego treść, 

2) cena oferty obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. 

3) posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację 

usługi, stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego,  

4) oświadczam(y), że zobowiązuje(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w  niniejszym 

formularzu ofertowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

 

 

 ………………………………………. 

czytelny podpis Wykonawcy wraz z imienną pieczątką 


