
 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe   

 

 

 

Warszawa, 05/04/2019  

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na konsultacje w sprawie  
przeniesienia zasobów cyfrowych Fundacji do rozwiązania chmurowego Microsoft   

 

 

I.  Zamawiający:   

Fundacja WWF Polska   

ul. Mahatmy Gandhiego 3   

02-645 Warszawa   

NIP: 521-32-41-055   

REGON: 015481019   

KRS: 0000160673   

Osoba kontaktowa: Łukasz Chałuda, lchaluda@wwf.pl   

 

 

Wprowadzenie   

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony   
środowiska naturalnego. Działając od ponad 55 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się  
do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie.  
W Polsce od ponad 20 lat działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych   
gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i   
morświnów oraz polityki klimatyczno-energetycznej.   

Fundacja pracuje obecnie w oparciu o własny serwer, na którym przechowywane są   
wszystkie dane dotyczące jej działalności. Obsługa serwera, backup i archiwizowanie   
danych oraz ochrona zasobów IT i danych prowadzona jest własnymi siłami.   

Fundacja wykorzystuje w swojej działalności następujące rozwiązania informatyczne:   

- poczta elektroniczna oparta o chmurę Google wraz z chmurą Google Drive   

- pakiet Office instalowany na urządzeniach użytkowników (Word, excel, PowerPoint)   

- system elektronicznego obiegu dokumentów RODAN   

- system finansowy Symfonia   

- system wsparcia obsługi darczyńców Sales Force   

- system obsługi pracowników emplo   

- dedykowane aplikacje do obsługi prowadzonych projektów przyrodniczych.   

Fundacja podjęła decyzję o przeniesieniu swoich zasobów do chmury Azure oraz do   
wymiany części stosowanych rozwiązań na aplikacje środowiska Microsoft. Planujemy, że   
migracja dotyczyć będzie jedynie bieżących zasobów informatycznych (obecnie   
realizowanych projektów), bez masowej migracji danych archiwalnych. Planujemy, że praca   
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w nowym środowisku informatycznym rozpocznie się z końcem czerwca (możliwe jest   
wcześniejsze przenoszenie niektórych zespołów). Ogólny schemat docelowej architektury IT  
przedstawia zamieszczony poniżej schemat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W chwili obecnej nie planujemy wymiany narzędzi z grupy  Aplikacje i oprogramowanie.   

Fundacja zatrudnia obecnie około 70 osób pracujących w następujących zespołach i   

komórkach organizacyjnych:   

- Zarząd   

- Dział Ochrony Przyrody, prowadzący projekty przyrodnicze   

- Dział Komunikacji i Partnerstw Strategicznych,    

- Dział Relacji z Darczyńcami Indywidualnymi   

- Dział People & Culture   

- Dział Administracji i Finansów, zajmujący się administracją projektów prowadzonych przez  
Fundację oraz sprawami finansowymi i biurowymi   

- Zespół IT oraz Zespół prawny   

Obsługa księgowa i kadrowa prowadzona jest w outsourcingu, gdzie planujemy maksymalną  
automatyzację wymiany danych. Fundacja współpracuje z około 500 wolontariuszami   
zaangażowanymi w projekty przyrodnicze oraz oferuje pomoc związaną z ochroną przyrody  
dla wszystkich obywateli za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.   

 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:   

W ramach niniejszego zapytania, Fundacja poszukuje wsparcia eksperckiego dla   
wewnętrznego Zespołu IT w zakresie:   

- opracowania planu migracji zasobów informatycznych z własnego serwera do chmury  
Azure   



 

 

 

- bieżącego wsparcia poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i problemy Zespołu IT w   
prowadzeniu migracji   

- wsparcia w opracowaniu schematu tagowania zasobów Fundacji oraz przeprowadzenie   
warsztatów i inwentaryzacji stosowanych obecnie tagów dokumentów i zasobów;   
oczekujemy, że konsultant będzie współpracować z Zespołem IT oraz przedstawicielami   
poszczególnych działów organizacyjnych Fundacji przy inwentaryzacji, a następnie ustaleniu  
ostatecznej listy tagów.    

Naszym założeniem jest zakończenie migracji użytkowników i ich bieżących zasobów   
informacyjnych do nowego środowiska z końcem czerwca.   

 

 

 

1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie, umiejętności niezbędne do realizacji zapytania  

2.Obowiązkiem Wykonawcy jest:   

 analiza z klientem stanu istniejącej sieci oraz konfiguracji systemów   
serwerowych.   

 uszczegółowienie założeń projektowych przygotowanie, omówienie  i   
przekazanie projektu technicznego do akceptacji   

 Konsultacji w siedzibie Fundacji w Warszawie   

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zlecenia wg. wzajemnych  
ustaleń i w sposób właściwie usankcjonowany formalnie.   

III. Warunki udziału w postępowaniu:   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   

1. Posiadają status partnera Microsoft   

2. wykonawcy muszą posiadać znajomość komunikacji TCP/IP (WAN / LAN / WIFI ),  
Exchange, VMWare, Active Directory   

W celu wykazania, iż Wykonawca spełnia warunki wskazane w Rozdziale. III, do oferty należy   

załączyć:   

1. Certyfikat partnera rozwiązań Microsoft   

2. Oświadczenie o posiadaniu znajomość komunikacji TCP/IP (WAN / LAN / WIFI ),   

Exchange, VMWare, ESXi, Active Directory.   

3. Wykaz przedsięwzięć migracji do środowiska Microsoft Azure wraz z referencjami klientów   

z organizacji o podobnej skali działania (minimum 5 w ostatnich 5 larach)   

Oferty bez załączonych dokumentów i oświadczeń będą automatycznie odrzucane.   

 

IV. Kryterium wyboru oferty   
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który będzie spełniał warunki udziału w   

postępowaniu, przedstawi najlepszą koncepcję przeprowadzenia migracji oraz   

zaproponuje najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie zadania, z zastrzeżeniem, że   

kierował się będzie interesem Fundacji celem uzyskania profesjonalnej usługi na   

korzystnych dla siebie warunkach.   

a. Koncepcja przeprowadzenia migracji powinna przedstawiać propozycję podejścia   

do realizacji zadania, punkty krytyczne i czynniki ryzyka wynikające z   

doświadczenia konsultanta. Koncepcja musi wskazywać na tryb współpracy (tj.   



 

 

 

czas reakcji, zasady komunikacji i wymiany informacji, itp.). Najwyżej ocenione   

będą koncepcje odnoszące się do sytuacji Zamawiającego, a nie ogólne   

stwierdzenia. Koncepcja realizacji zamówienia stanowić będzie 40% kryterium   

oceny ofert.   
2. Cena za realizację zamówienia   

b. Zamawiający oceni łączną cenę ofertową brutto za realizację zamówienia   

zaproponowaną przez Wykonawcę. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie   

koszty realizacji zamówienia.   
c. Cena za realizację zamówienia stanowić będzie 60% kryterium oceny ofert   

 

3. Maksymalny termin realizacji wykonania zamówienia wynosi do końca czerwca 2019   

roku, przy założeniu podpisania umowy przed końcem kwietnia 2019 roku.   

4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji   

cenowych (e-mail/telefon) po otrzymaniu ofert.   

5. Zamawiający zastrzega możliwość doprecyzowania  lub korekty przedmiotu   

zamówienia. Ewentualne zapytania można składać do 24 kwietnia na adres:   

lchaluda@wwf.pl    

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez   

podania przyczyny.   

 

Do oferty należy dołączyć:   

 wymagane dokumenty, oświadczenia i referencje;   

 opis koncepcji;   
  formularz cenowo – ofertowy.   

V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów   
 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.   
 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą   

przekazywać  drogą elektroniczną.   

VI. Termin składania ofert   
Ofertę można złożyć do 25.04.2019 r., drogą elektroniczną na adres: lchaluda@wwf.pl   

 

 

VII.  Istotne postanowienia umowy   

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących  
Zamawiającego, pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zapytania   

Wszelkie powstałe utwory i opracowania powstałe podczas współpracy stają się własnością  
Fundacji w momencie przekazania ich pracownikom Fundacji. Zapłata za prawa autorskie   
następuje w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia podanego w ofercie.   

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeśli wykonawca nie odpowiada na pytania,   
spóźnia się z odpowiedziami i nie rokuje realizacji przedsięwzięcia w założonym terminie.  
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