
Zamawiający
Miasto Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pod nazwą:

„Przygotowanie dokumentacji funkcjonalnej rydułtowskiego portalu usług wzajemnych”

1) Przedmiotem  zamówienia  jest przygotowanie dokumentacji  funkcjonalnej  rydułtowskiego portalu usług
wzajemnych  (kod  CPV:  79131000-1).  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,
o którym mowa powyżej, w tym funkcjonalny znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2) Wymagany termin realizacji zamówienia:  
1) Przygotowanie wersji roboczej Zamówienia: do dnia 31.01.2023 r.
2) Przygotowanie wersji ostatecznej Zamówienia: do dnia 15.03.2023 r.

3) Sposób udostępnienia przedmiotu zamówienia: 
1) komplet dokumentacji w formie papierowej,
2) komplet dokumentacji w formie elektronicznej nieedytowalnej (np. PDF) na dysku CD lub pendrive,
3) komplet  dokumentacji  w  formie  elektronicznej  edytowalnej  (np.  DOC,  DOCX,  ODT)  na  dysku  CD  lub

pendrive,

4) Warunki  płatności:  14  dni  od  daty  wpływu  faktury  do  siedziby  Zamawiającego,  faktura  może  zostać
wystawiona  po  dokonaniu  odbioru  dokumentacji.  Podstawą  wystawienia  faktury  będzie  podpisany
obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy.

5) Kryterium wyboru oferty: cena brutto oferty – znaczenie 100%

Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad:

W kryterium  „cena”  oferty będą oceniane  zgodnie   z formułą:

CENA:     cena najniższa   * 100%
  cena oferty badanej

Oferty będą oceniane w odniesieniu do ofert z najniższą ceną. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość
punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.  Ocena punktowa
będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  została oceniona  jako  najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

6) Kompletna oferta cenowa powinna zawierać:
1) formularz oferty cenowej (załącznik nr 2),
2) oświadczenie (załącznik nr 3)

7) Oferty  częściowe  i  wariantowe:  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  składania  ofert  częściowych  ani
przedstawiania ofert wariantowych,
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8) Miejsce i termin i sposób złożenia oferty cenowej:
1) Ofertę  należy  przesłać  w  terminie  do  dnia  25.11.2022  roku  do  godziny  12:0  0  

za pomocą Platformy Zakupowej,
2) Oferty oraz wszystkie załączniki  składane poprzez Platformę Zakupową  muszą być podpisane aktualnym

podpisem cyfrowym kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub osobistym.

9) Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o  wyjaśnienie  dotyczące wątpliwości  związanych z  treścią
niniejszego  zaproszenia  za  pośrednictwem  platformy  zakupowej  (opcja  wysyłania  wiadomości
do Zamawiającego).

10) Podstawy wykluczenia Wykonawców: 
1) Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o

szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Na mocy przepisu obowiązującego od 9 kwietnia 2022r w art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w  związku z
działaniami Rosji  destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz.  UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1),  dodane
zostały przepisy art. 5k oraz 5l:
a) zgodnie z art. 5l „Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania

finansowania  i  pomocy  finansowej  lub  przyznawania  jakichkolwiek  innych  korzyści  w  ramach
programu  Unii,  Euratomu  lub  krajowego  programu  państwa  członkowskiego  oraz  umów  w
rozumieniu  rozporządzenia  (UE,  Euratom)  2018/1046,  na  rzecz  jakichkolwiek  osób  prawnych,
podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50 % są własnością publiczną lub są pod
kontrolą publiczną,

b) przepisy art. 5k ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych  i
koncesjach  udzielanych  we  wszystkich  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej.   Instytucja
Zarządzająca  zwraca  uwagę,  iż  przesłanki  te  mają  również  zastosowanie  do  podwykonawców,
dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku
gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. 

11) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. Katarzyna Iwulska - kwestie proceduralne,
2. Krzysztof Grzenia - kwestie techniczne.

Załączniki:
• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
• Formularz oferty cenowej (załącznik nr 2)
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3),
• Wzór umowy (załącznik nr 4)
• Klauzula RODO
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