Jawor, dnia 14 kwietnia 2022 r.

EU.271.1.2022.GO
Zapytanie ofertowe
I.

Zamawiający: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, NIP 695 13 99 909

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

•

•
•

•

wykonanie podstawowej strony internetowej wraz z logotypami: www.jawor.klimat.pl; hosting,
domena; projekt graficzny (strona informacyjno- rejestracyjna) do dnia 31 maja 2022 od dnia
podpisania umowy.
administrowanie strony, umieszczanie komunikatów przygotowanych przez członków JRP;
obsługa serwisu internetowego oraz aktualizacja serwisu internetowego od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z ew. profilami społecznościowymi, pozycjonowanie strony od dnia
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
Strona ma zawierać logotypy Darczyńców.

w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono -niebieskiej
infrastruktury w Gminie Jawor” realizowanego z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i

Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu Państwa

II. Termin wykonania strony do dnia 31 maja 2022 od dnia podpisania umowy.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy,
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

następujące

dokumenty:

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać drogą elektroniczną na adres: marzena.korona-kruk@jawor.pl

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się
z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest Marzena Korona-Kruk – koordynator projektu.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pon.-piątek od godz.7.30 do 15.00
3. Gmina dokonuje akceptacji projektu strony internetowej
VI. Miejsce składania ofert
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Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: marzena.korona-kruk@jawor.pl
w terminie do dnia 25.04.2022 r. do godz. 15:00
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto
za wykonanie udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII.

Informacje o formalnościach

1. Zamawiający zleci realizację zamówienia z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zlecenia, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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Załącznik nr 1 do Zapytania
............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP): ....................................................
tel./fax): .....................................................
adres e – mail): ....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY
Zamawiający: Gmina Jawor

Przedmiot oferty:
1) wykonanie podstawowej strony internetowej wraz z logotypami: www.jawor.klimat.pl; hosting, domena;
projekt graficzny (strona informacyjno- rejestracyjna) do dnia 31 maja 2022 od dnia podpisania umowy
2) administracja strony, umieszczanie komunikatów przygotowanych przez członków JRP;
3) obsługa serwisu internetowego oraz aktualizacja serwisu internetowego od dnia podpisania umowy do
dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z ew. profilami społecznościowymi, pozycjonowanie strony od dnia podpisania
umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
W ramach projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w
Gminie Jawor”.
Ja/My, niżej podpisany/i,
……………………………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………..

1. Oferujemy wykonanie strony, aktualizację, pozycjonowanie i obsługa strony internetowej z logotypami w
kwocie:

Netto……………………….

zł,

podatek VAT…….%,

brutto …………………………. zł.

/słownie brutto/ ………………………………………………………………………………………………

2. Przedmiot pierwszej części zamówienia wykonamy w terminie do 31 maja 2022 r, pozostała część do 31
grudnia 2023 r.

......................................................
miejscowość i data

………….......................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/
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