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Niwiska, 04.10.2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na podstawie art. 4 ust. 8  Ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity – Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności, dla 

zamówienia do 14 000 EUR udzielanego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska” realizowanego w ramach Działania: 8.3. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo 

informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013, kierujemy zapytanie ofertowe na:  

 

I. Wykonanie strony internetowej dla projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska” 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Niwiska 

36-147 Niwiska 

Niwiska 430 

NIP: 814-15-880-11 

REGON: 690581672 

www.gmina.niwiska.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja:  
 

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

-  Język programowania PHP; 

-  Baza danych MySQL; 

-  System Zarządzania Treścią (CMS): możliwość samodzielnej zmiany tekstów, zdjęć 

wyświetlanych na stronie, tworzenie galerii; 

-  Przygotowanie grafik i banerów; 

-  Optymalizacja witryny (pod wyszukiwarkami); 

-  Obróbka i optymalizacja wybranych załączników (np. zdjęć); 
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-  Funkcjonalność:  

galeria zdjęć, możliwość samodzielnego dodawania dowolnej ilości podstron  

 i zarządzania nimi, formularz kontaktowy do zadawania pytań,  możliwość  dodawania 

plików dźwiękowych oraz video. 

- Konfiguracja witryny na serwerze Zamawiającego: 

strona będzie utrzymana na serwerze Zamawiającego, Wykonawca otrzyma zdalny dostęp do 

serwera w celu skonfigurowania przedmiotu zamówienia, 4 tygodniowa pomoc on-line w 

obsłudze serwera. 

 

3. Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:    

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą;  

 

4. Wykonawca ma możliwość dołączenia specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.  

 

5. Sposób obliczania ceny oferty:  

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.  

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres 

ważności umowy; 

 

6. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

 

7.  Oferta może zawierać następujące dokumenty:  

1) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego); 
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8. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Biuro projektu:  Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430  w godzinach: 7
30

-15
30

  

do dnia 18.10.2013 r.   

 

 

9. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy 

Niwiska - Kazimierz Kwaśnik, tel. 17 22 70 414, poczta elektroniczna: 

k.kwasnik@niwiska.pl;   

 

 

 

Otrzymują:  

1. Adresat; 

2. A/a.  
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