
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 000 EUR

I. Dane dotyczące Zamawiającego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa 

II.  Tryb udzielenia zamówienia

Z uwagi na źródło finansowania zamówienia (Pomoc Techniczna PO KL) oraz wytyczne obowiązujące 
przy wydatkowaniu tych środków, w szczególności zasadę efektywnego zarządzania środkami 
publicznymi przy zamówieniach, których wartość nie przekracza 30 tys. EUR, Zamawiający jest 
zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru podmiotu realizującego zamówienie. 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy:

1. opracowania projektu graficznego podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej MEN, 
dostępnej pod adresem www.efs.men.gov.pl. Projekt będzie stanowił rozwinięcie/multiplikację 
projektu graficznego, który zostanie przekazany Wykonawcy przez IP MEN. Przedstawiony 
projekt powinien spełniać standardy WCAG 2.0.; prosimy o dostarczenie projektów w formacie 
psd na warstwach,

2. przygotowanie wzoru ogłoszenia prasowego na bazie przekazanych elementów grafiki,

3. współpracy (w tym korekty do 25% materiału na podstronę) z IP MEN i Wykonawcą podstrony 
w okresie wdrażania podstrony tj. od momentu ostatecznej akceptacji opracowania opisanego 
w pkt. 1 do 15 grudnia 2015 roku,

4. dwukrotne wprowadzanie zmian/korekt tekstów (maksymalnie na 70 stronach) dotyczących 
projektów realizowanych w ramach PO KL w istniejącej stronie www.efs.men.gov.pl do 31 
lipca 2015 r. i do 15 grudnia 2015 r.

Ad. 1. MEN przekaże Wykonawcy:
- logo PO WER, 
-wzór projektu graficznego strony głównej w trzech wariantach: strona startowa, strona z rozwiniętą 
sekcją „Realizuję projekt”, strona z rozwiniętym działem „Dowiedz się więcej o programie” w otwartych 
plikach PSD, 
- zestaw ikon do wykorzystania w projekcie (do wykonania pozostaje max. 10 ikon), 
- schemat podstrony, opisanie zawartości każdej podstrony – do opracowania graficznego pozostaje 
max 15 stron, 
- Opis serwisu Instytucji Pośredniczącej Programu (zawierający opis architektury informacji serwisu). 

Ad. 2 
Wykonawca przygotuje projekt ogłoszenia prasowego w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego 
elementy grafiki (patrz Ad. 1).

Ad. 3 IP MEN podpisze z wykonawcą umowę zawierającą m.in. 
- paragraf dotyczący zapewnienia w okresie od dnia przekazania zaakceptowanych materiałów do IP 
MEN serwisu graficznego obejmującego m.in. wykonanie na prośbę Zamawiającego korekt 
graficznych (wynikających z przeprowadzonych testów) poszczególnych stron w ramach przyjętej 
koncepcji graficznej strony.
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Ad. 4. 
MEN przekaże Wykonawcy:
Materiały (maile, scany stron z naniesionymi poprawkami) do wstawienia na istniejących stronach 
www.efs.men.gov.pl 

IV.  Postanowienia szczególne
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w ofercie oświadczył, że zamówienie wykona samodzielnie.

V. Terminy
Termin złożenia oferty – do 29 maja 2015 r.
Termin podpisania umowy – 9 czerwca 2015 r.
Termin wykonania zamówienia:
– od dnia zawarcia umowy w zakresie usługi opisanej w pkt. 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia do           
27 lipca 2015 r.
- do 15 grudnia 2015 roku w zakresie usługi opisanej w pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia
- do 31 lipca 2015 r. i do 15 grudnia 2015 r. w zakresie usługi opisanej w pkt. 4 Opisu przedmiotu 
zamówienia.

VI. Cena brutto zamówienia 

Cena oferty musi dotyczyć całkowitej kwoty i zostać wyrażona cyfrowo (z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) oraz słownie, w złotych polskich (PLN) wraz ze stawką podatku VAT. 
W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia i sposobu oceny ofert

W składanej ofercie Wykonawca powinien zaproponować cenę wykonania usługi oraz portfolio 
Wykonawcy poświadczające doświadczenie w zakresie opracowywania graficznego stron 
internetowych.

Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

1. Cena – 50%

2. Portfolio Wykonawcy – 50%

Sposób oceny: 3 osobowy zespół pracowników MEN (Departamentu Funduszy Strukturalnych) 
oceni jakość przedłożonych przykładów realizacji pod kątem ich estetyki, jakości i czytelności 
przekazu przyznając oceny od 1 do 6. 

  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą ocenę (cena + ocena za 
dorobek). 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów

W niniejszym postępowaniu korespondencja oraz oferta  przekazywana będzie pocztą elektroniczną 
na adres: magdalena.marchlewska@men.gov.pl

IX. Załączniki 

Załącznik nr 1 – oferta cenowa
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