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 Systemy zrobotyzowane  Wagi przemysłowe  Maszyny pakujące 

 
Zapytanie ofertowe nr 2 

z dnia 7.06.2017 r. 

I. Składający zapytanie  

Wikpol Sp. z o.o., z siedzibą Konopnica 208B, 21-030 Motycz, NIP: 712-015-26-09, Regon: 430039029 
Nr KRS: 0000063535. 

II. Przedmiot zapytania  

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty na usługę wykonania strony internetowej 
www.wikpol.com.pl, obejmującą: 

1. Przygotowanie projektu graficznego  

2. Wykonanie strony w nowoczesnych technologiach dostępnych na home.pl 

3. Instalację na serwerze wskazanym przez Wikpol Sp. z o.o.  

4. Przeniesienie wskazanych treści zamieszczonych na dotychczasowej stronie internetowej 

5. Zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeszkolenie pracowników 

6. Udzielenie gwarancji na poprawne działanie strony 

7. Dostarczanie przedmiotu zamówienia na CD/DVD 

Usługa będzie realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap. 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 

1. Strona zostanie zaprojektowana w technice RWD, zapewniającej: 

 automatyczne, pełne dostosowanie układu strony do rozdzielczości monitora/ekranu 

 nawigację przystosowaną do rozmiaru monitora/ekranu   

 przewijanie ograniczone do osi góra – dół  bez względu na rodzaj urządzenia,  na jakim strona  

będzie  wyświetlana  

 optymalizację pod kątem poprawnego przeglądania na wszelkich urządzeniach mobilnych,  

w sposób czytelny i wygodny w odbiorze dla użytkownika 

2. Strona internetowa będzie zaprojektowana, zoptymalizowana i wdrożona z zapewnieniem: 

 skutecznego indeksowania przez wszystkie wyszukiwarki internetowe 

 prawidłowego działania dla użytkowników tychże wyszukiwarek 

3. Konstrukcja strony internetowej umożliwi pełne zarządzanie jej zawartością bez konieczności 

znajomości języków kodowania przy pomocy panelu administracyjnego, opartego na systemie 

zarządzania treścią CMS. 

4. System będzie otwarty na wdrażanie kolejnych modułów oraz funkcjonalności w przyszłości 

5. System zapewni optymalizację kodu źródłowego, skryptów renderujących, CSS, pamięci 

przeglądarek w celu zwiększenia szybkości ładowania strony 

http://www.wikpol.com.pl/


 

 

6. Strona spełni wymogi bezpieczeostwa uniemożliwiające ingerencję w jej treśd osób 

nieupoważnionych. Strona będzie odporna na znane techniki ataku i włamao, a w przypadku 

pojawienia się nowych technik –  Wykonawca będzie zobowiązany do ich analizy i dostarczenia 

niezbędnych poprawek i uaktualnieo aplikacji. 

7. Główne założenia do strony internetowej zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.  
 

8. Szczegółowe założenia dotyczące funkcjonalności strony i CMS znajdują się w Części II. Załącznika 

nr 2 – Formularzu ofertowym  

IV. Warunki udziału w postępowaniu  

1. W postępowaniu może brad udział każdy podmiot posiadający odpowiednie kompetencje do 

należytego wykonania przedmiotu zapytania.      

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 

3. W toku badania i oceny ofert Wikpol Sp. z o.o. może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących 

treści złożonych ofert i/lub uzupełnieo. 

4. Wikpol Sp. z o.o dopuszcza możliwośd powierzenia przez oferenta części zadao podwykonawcom, 
jednak ten fakt oraz zakres powinien byd wyraźnie zaznaczony w ofercie. 

5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązao kapitałowych i/lub 
osobowych z Wikpol Sp. z o.o. 

6. Wszelkie koszty związane z wymaganymi opłatami licencyjnymi lub zakupem dodatkowego 
oprogramowania umożliwiającego poprawną realizację usługi leżą po stronie Oferenta 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zapytania: do 6 miesięcy od daty wyboru Wykonawcy.   

VI. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta powinna byd przygotowana na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1, obejmującym: 

 proponowany sposób realizacji strony internetowej (krótki opis), łącznie z informacją, czy 

oferent uwzględnia insight w trakcie prac projektowych  

 szczegółowe założenia dotyczące funkcjonalności i CMS w postaci tabeli, stanowiącej częśd II.  

 cenę netto i brutto wykonania strony, określoną w PLN i zawierającą wszelkie koszty 

Wykonawcy  

 warunki płatności  

 czas realizacji i wdrożenia strony internetowej oraz harmonogram prac, liczone od daty 

podpisania umowy 

2. Do oferty prosimy dołączyd wstępną graficzną koncepcję strony głównej.  

 



 

VI. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

Kryterium Punktacja 

Termin realizacji najkrótszy termin/termin oferenta * 50 (max. 50 pkt) 

Cena najniższa cena/cena oferenta *100 (max. 100 pkt) 

Metodologia (Insight) 5 pkt lub 0 pkt 

Potencjał projektowy – kompetencje zespołu 5 pkt lub 0 pkt 

Funkcjonalnośd i CMS 1 pkt za każdą funkcjonalnośd (max. 40 pkt) 

Serwis, gwarancja 5 pkt za każdy z czterech wymogów (max. 20 pkt) 

Koncepcja graficzna strony głównej 50 

Maksymalna suma punktów 270 

 
2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilośd punktów  

w oparciu o ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku 
oferentów, o wyborze zadecyduje spotkanie lub rozmowa z wybranymi wykonawcami usługi.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty 
lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.  

VII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty powinny byd przesłane za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

agrzyb@wikpol.com.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Wikpol Sp. z o.o.,  

z siedzibą: Konopnica 208B, 21-030 Motycz do dnia 30 czerwca 2017 r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Wynik oraz wybór najkorzystniejszej oferty będą  ogłoszone na stronie internetowej pod adresem 

www.wikpol.com.pl. 

IX. Dodatkowe informacje 

1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wikpol.com.pl. 

2. Dodatkowych informacji udziela Anna Grzyb, tel.: 81 503 23 30 w. 41, email: grzyb@wikpol.com.pl 

IX. Załączniki 

 Załącznik nr 1. Założenia do strony internetowej 

 Załącznik nr 2. Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia  

mailto:agrzyb@wikpol.com.pl


 

1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest / nie jest powiązany kapitałowo ani 

osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:  

- uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej, 

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

- pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

2. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego z dn. 7.06.2017 r. 

3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  
 
 
 
………………………………………………… dnia …………………… 2017 r.  


