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Warszawa 30/03/2018 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 

I. Nazwa Zamawiającego: 
 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                     
  
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: dostawa 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie strony internetowej projektu 
„FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 
gatunków flory na terenie Polski” według poniższej specyfikacji: 

 
1) Strona powinna być lekka i czytelna, koniecznie na jasnym, jednolitym tle, bez obrazów 

w tle i cieniowania (spójność wizualna na możliwie szerokim wyborze przekątnych 
ekranów) 

2) Układ graficzny strony powinien zawierać element poziomej belki umieszczonej na 
górze strony  

3) Możliwość umieszczania różnego rodzaju modułów i widgetów, np.: slider ze zdjęciami 
na stronie głównej,  

4) Integracja za pomocą spójnych graficznie i stałych ikon z kontami Zamawiającego na 
portalach społecznych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, itp.). Zamawiający nie 
przewiduje możliwości wykorzystania w tym względzie ruchomego paska 
wysuwającego się z boku strony 

5) Możliwość wstawienia linków do materiałów własnych zamieszonych na portalu 
YouTube oraz innych obrazów/plików (wykresy, tabele, materiały pdf itp.). Minimalna 
rozdzielczość wyświetlacza: 160 x 240 pikseli, Skalowanie filmów z YouTube po 
kliknięciu do rozmiaru kinowego (Zamawiający zapewnia odpowiednią rozdzielczość 
filmów), 

6) Obsługa plików graficznych gif jako ruchomych obrazów, 
7) Powiększanie miniaturek zdjęć do kliknięciu do dużego rozmiaru,  
8) Możliwość wstawienia znaku wodnego do zdjęcia w locie (przy próbie pobrania go 

przez odwiedzającego lub przy wgrywaniu ich na stronę), 
9) Preferowany Wordpress jako platforma, na której ma być oparta strona, ale strony 

oparte na autorskim rozwiązaniach również będą akceptowane, 
10) Wliczona w cenę zamówienia instalacja i konfiguracja witryny na serwerze oraz 

uruchomienie, 
11) Minimalny okres bezpłatnej pomocy technicznej: 30 dni, 
12) W ramach dodatkowych, niewymaganych cech projektu mających jednak procentowy 

wpływ na wybór oferty - interaktywna mapa Polski z naniesionymi stanowiskami zbioru 
i rozwinięciem informacji o nich po kliknięciu.  
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III. Termin wykonania zamówienia: 
 
Zaprojektowanie oraz wykonanie strony internetowej w ciągu 14 dni od daty złożenia 
zamówienia. 

 
IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia.florintegral@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński - nr tel. 
22 648 38 56 wew. 156. 
 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty 
stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 
własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich 
informacji wymaganych przez Zamawiającego.  

2. Do formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć: 
a) wstępny projekt graficzny (szkic) strony pokazujący założenia i rozwiązania graficzne 

proponowane przez Wykonawcę. Wstępny projekt (szkic) będzie podlegał ocenie 
według kryteriów wyszczególnionych w dziale VI ogłoszenia o zamówieniu. 
Dołączenie projektu jest wymagane przez Zamawiającego 

b) opis proponowanych rozwiązań technicznych podnoszących funkcjonalność strony 
www, których Zamawiający nie umieścił w podstawowych wymaganiach. 
Rozwiązania te będą podlegały ocenie według kryteriów wyszczególnionych w dziale 
VI ogłoszenia o zamówieniu.     

 
VI. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium 

oceny ofert: 
 

a) Cena brutto - waga 60% 
b) Funkcjonalność - waga 20% 
c) Szata graficzna - waga 20% 

  
 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

2.1. Kryterium „cena brutto” 
a) Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto całości przedmiotu zamówienia. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną 
ilość punktów przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 60 punktów, przy 
założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
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                        najniższa cena realizacji zamówienia  

C =       ------------------------------------------------------------------  x 60 pkt. 
                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

2.2 Kryterium „funkcjonalność”  

a) Funkcjonalność oceniana będzie na podstawie proponowanych rozwiązań 
technicznych podnoszących funkcjonalność strony www, których 
Zamawiający nie umieścił w podstawowych wymaganiach. W przypadku 
nie dołączenia do oferty dodatkowych proponowanych rozwiązań 
Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.  

2.3 Kryterium „szata graficzna” 

a) Szata graficzna oceniana będzie na podstawie analizy załączonych do 
oferty wstępnych projektów (szkiców). Zamawiający podda projekty 
ocenie, w której możliwe będzie uzyskanie punktów za: przejrzystość 
projektu (zastosowany układ graficzny), estetykę wizualizacji, oryginalność 
pomysłu,   

2.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu 
liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska 
największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C+F+S 

Gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena brutto” 

F - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Funkcjonalność” 

S - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „szata graficzna” 

2.5. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres 
zamowienia.florintegral@obpan.pl do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 1000  
 
 
W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 

 
 

 


