Lubaczów, dnia 23.09.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na :
Zaprojektowanie i wdrożenie responsywnej strony internetowej z interaktywną mapą w ramach projektu
pn. „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”

72400000-4 – Usługi internetowe
1. Dane Zamawiającego
MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE
reprezentowane przez:
mgr Piotr Zubowski –p.o. Dyrektora
siedziba – ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów
telefon/faks: 16 632 18 02
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
strona internetowa: www.muzeumkresow.eu
adres e-mail: biuro@muzeumkresow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonaniu responsywnej strony
internetowej z interaktywną mapą w ramach projektu „Drewniane cerkwie - ukryte skarby
wspólnej turystyki regionu Karpat”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
2) Strona internetowa powinna zawierać m.in. takie elementy, jak:
- mapa z animacjami,
- menu z możliwością wyboru obiektu (budynku),
- galeria zdjęć,
- treści historyczne dotyczące obiektów,
- grafiki poszczególnych obiektów.
Zamawiający w posiadaniu grafiki samej mapy i grafik ok. 50 obiektów, Wykonawca musi
wykonać ok. 10 nowych grafik oraz 3 grafiki wykorzystane do animacji (ruch obiektów po
mapie).
Na maksymalnie oddalonej mapie powinny się znajdować tylko 10 obiektów z projektu
(cerkwi). Sama mapa powinna się zbliżać/oddalać, po zbliżeniu powinny się pojawiać obiekty,
które na dużym oddaleniu nie byłyby widoczne.
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3) Prowadzenie strony internetowej;
- projektowanie i wypełnianie treścią zasobów internetowych Zamawiającego, w tym zdjęć,
zdjęć panoramicznych, informacji tekstowych etc…
- wsparcie techniczne (szczegółowy zakres zadań zostanie opracowane w trakcie realizacji
projektu).
- obsługa strony poprzez moduł CMS wraz z przeszkoleniem osób zarządzających stroną
internetową
- kod strony na podstawie zapewnionego briefu
- podpięcie systemu administracji treści (zmiana opisu / zdjęć istniejących)
- responsywna wersja (przyjazna dla telefonów / tabletów)
- animacje poszczególnych punktów na mapie
4) Termin realizacji:
a) Wykonanie strony internetowej: do dnia 31.12.2020 r.
Informacje o projekcie:
- numer projektu:PLBU.01.01.00-UA-0881/19-00,
- okres realizacji: 01.10.2019 r. - 31.12.2020 r.
Warunki płatności:
Zapłata faktur realizowana będzie w terminie do 30 dni od dnia wystawienia i doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek wskazany na fakturze.
4. Warunki, jakie musi spełniać Wykonawca
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wiedzę i doświadczenie związane z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego:
a) w przypadku osób fizycznych:
 oświadczenie o bezstronności i niezależności (braku powiązań kapitałowych lub osobowych)
osób/podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia (Załącznik Nr 2),
 klauzula antykorupcyjna (Załącznik Nr 3).
b) w przypadku firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
 wypis z CEIDG/KRS o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu
zamówienia,
 oświadczenie o bezstronności i niezależności (braku powiązań kapitałowych lub osobowych)
osób/podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia (Załącznik Nr 2),
 klauzula antykorupcyjna (Załącznik Nr 3)
5. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób ich przygotowania, przesłanki odrzucenia oferty.
1) Oferty należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zapytania;
 ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 r. do godz. 11:00
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w następujący sposób:
 drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeumkresow.eu po podpisaniu przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i przetworzeniu (np. zeskanowaniu) np. do
formatu pdf, jpg, itp., z adnotacją (tytułem): Oferta na pełnienie funkcji menedżera ds.
komunikacji projektu pn. „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu
Karpat”
lub
 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Pełnienie funkcji menedżera ds.
komunikacji projektu pn. „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu
Karpat”, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora
pocztowego na adres na adres wskazany w pkt 1 zapytania.
Termin związania ofertą – 14 dni.
2) Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty wymienione w punkcie 4 powyżej - Warunki, jakie musi
spełniać Wykonawca. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone).
Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z prawem,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
d) będzie zawierała rażąco niską cenę,
e) nie będzie zawierała wszystkich kompletnych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
oświadczeń lub podpisów,
f) Wykonawca nie udzieli wyjaśnień na temat złożonej oferty w sytuacji, o której mowa w ppkt. 3)
poniżej.
3) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli oferty (odpowiednio drogą elektroniczną lub pisemnie) oraz zamieści na stronie
internetowej www.muzeumkresow.eu. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień, pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Kryteria oceny ofert
Cena – 100 %
Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
Liczba punktów = Cena najniższa/cena oferty badanej x 100
W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający
wezwie ich do złożenia – drogą elektroniczną – ofert zawierających ostateczne ceny. W przypadku gdy
dwie lub więcej cen ostatecznych będą jednakowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji
mailowych, telefonicznych, osobistych z Wykonawcami, prowadzących do uzyskania bezwzględnie
najniższej ceny i zawarcia umowy z Wykonawcą, który zaproponował najniższą cenę w trakcie
negocjacji, o których mowa w zdaniu bieżącym.
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7. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania ofertowego bez wyboru
najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku:
• konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta
nastąpiła na skutek zmiany terminu realizacji projektu,
• wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych dotyczących osób
wymienionych w umowie (dotyczy zmian personalnych).
4) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
W związku z realizacją wymogów 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 osobowych) (Dz. Urz.
UE L 119/1) dalej „RODO”, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator informuje
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Kresów w
Lubaczowie jest: Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, mający siedzibę pod adresem
podanym w pkt 1.
b) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Muzeum Kresów w Lubaczowie, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych
w
Muzeum
Kresów
w
Lubaczowie
za
pomocą
adresu:
justyna@ciechanowski.net.pl, telefon/faks: 691 837 195
c) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w
celu związanym z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu
pn. „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Kresów w
Lubaczowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor
Muzeum Kresów w Lubaczowie.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem
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f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP.
W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 na podstawie art. 15 RODO dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 na podstawie art. 18 RODO żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się
w sposób zautomatyzowany;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dotyczą.
Nie przysługuje Pani/Panu :
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 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.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Muzeum Kresów
w Lubaczowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Załączniki do zapytania ofertowego (obowiązkowe dla wszystkich Wykonawców):
1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
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2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Załącznik Nr 3 – Klauzula antykorupcyjna

p.o. Dyrektora
Muzeum Kresów w Lubaczowie
mgr Piotr Zubowski
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