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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
22-04-2020

Termin składania ofert
04-05-2020

Numer ogłoszenia
1243295

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
Uwaga - zmiana terminu składania ofert. W związku z zapytaniami do treści oferty Zamawiający dokonuje
zmiany terminu składania ofert na dzień 4 maja 2020 r.
Szanowni Państwo
zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania do treści Zapytania Ofertowego.
Jednocześnie informujemy, że terminy wykonania zamówienia uległy zmianie - każdy termin wykonania
zamówienia uległ przedłużeniu o 10 dni.

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rjankowski@wwf.pl
w terminie do 04.05.2020 r. godz. 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
Zapytanie ofertowe: AKTUALIZACJA STRONY BŁĘKITNEGO PATROLU

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
rjankowski@wwf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Rafał Jankowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
785881435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja strony Błękitnego Patrolu w ramach projektu „Ochrona ssaków i
ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4
Ś
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243295
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osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki
obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi,
minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie
zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich,
monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras
migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka
przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego
obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in.
doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed
antropopresją.

Przedmiot zamówienia
Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy/wybranych Wykonawców
Modyfikacje na stronie https://chronbaltyk.pl/ - Utworzenie sekcji serwisu dostępnej po
rejestracji/zalogowaniu
Rejestracja/logowanie:
- dodanie modułu rejestracji/logowania
- konto użytkownika – możliwość edycji swoich danych z poziomu profilu, udostępnianie wybranych
danych innym użytkownikom, możliwość wysyłania wiadomości/zapytań do innych użytkowników
- informacja o przetwarzaniu danych, polityka prywatności, zgody marketingowe
- regulamin korzystania z serwisu – wymagana akceptacja przy rejestracji
Część serwisu dostępna dla zalogowanych:
Po zalogowaniu jako strona główna hub z ostatnio opublikowanymi treściami + widget z kalendarzem na
którym oznaczone będą najbliższe wydarzenia
Dodatkowe submenu (sidebar):
- Powiadomienia
- Szkolenia z podziałem na kategorie/podkategorie – na podstronie dostępne filtry/wyszukiwarka
- Materiały edukacyjne – jw.
- Materiały podstawowe
- Baza wiedzy
- Forum
- Archiwum (stary blog https://patrol.wwf.pl/) przekierowanie lub import wszystkich materiałów
Konto użytkownika
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243295
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Opcja wylogowania
Opcja usunięcia konta
Integracja z GetResponse – formularz zapisu na newsletter
Wpięcie kodów Google Analytics

Kod CPV
72413000-8

Nazwa kodu CPV
Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Dodatkowe przedmioty zamówienia
72212224-5 Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW
72312000-5 Usługi wprowadzania danych
72415000-2 Usługi hostingowe dla stron WWW
72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin na wykonanie aktualizacji strony – 15 czerwca 2020 r. + 10 dni
Termin na przedstawienie pierwszej wersji aktualizacji strony – 15 maja 2020 r. + 10 dni
Testowanie wersji i nadesłanie uwag przez Zamawiającego - 25 maja 2020 r. + 10 dni
Uwzględnienie poprawek i przesłanie zaktualizowanej wersji bloga – 31 maja 2020 r. + 10 dni
Ponowne testowanie i nadesłanie ostatnich poprawek od użytkowników - 7 czerwca 2020 r. + 10 dni
Przedstawienie ostatecznej wersji aktualizacji strony 15 czerwca 2020 r. + 10 dni

Załączniki
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Załączniki do zapytania ofertowego - wersje edytowalne
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Zapytanie ofertowe - treść uwzględniająca zmiany

Wiedza i doświadczenie
Wykonawca winien wykazać się posiadaniem co najmniej 3 letniego doświadczenia w obszarze objętym
zamówieniem, co wykaże na podstawie załączonego portfolio lub poprzez umieszczenie w treści oferty
linków do wykonanych stron internetowych wskazujących na datę wykonania strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków
1. Oferta Wykonawcy (Zał. nr 2),
2. Przedstawienie portfolio wykonanych prac
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3)
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4)
5. Klauzula informacyjna RODO (Zał. nr 5)
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243295
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Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:
cena [C] – 50%,
Jakość wykonywanych dzień – 30%,
Prezentacja założeń zmian strony [P] – 20%.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA WWF POLSKA

Adres
Usypiskowa 11
02-386 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
226604433

Fax
226463672

NIP
5213241055

Tytuł projektu
Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0021/16-02
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