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ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz zaprasza do sWadania ofert na
Przebudowe stron internetowych Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy.
Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga przebudowy stron internetowych Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy:

• http://www.wios.bydqoszcz.pl/
• http://www.bip.wios.bvdqoszc2.pl

wynikaja.ca z wejscia w zycie przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o
Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479),
zgodnie z ktora. zadania zwiazane z dziatalnoscia, kontrolna, naleza, do Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony 6rodowiska, a zadania zwiazane z prowadzeniem pahstwowego
monitoringu srodowiska i dziatalnoscia. laboratoriow staty sie zadaniami Glownego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska.
1.1 Przyjeta terminologia i skroty.

1.1.1 Zamawiaj^cy - Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
1.1.2 Wykonawca - podmiot wybrany przez Zamawiaja.cego do realizacji ww.

zamowienia
1.1.3 System - stworzony, dostarczony i wdrozony przez Wykonawce w ramach

realizacji przedmiotu zamowienia system zarz^dzania cyfrow^ trescia.
1.1.4 CMS - Content Management System - System Zarz^dzania Trescia..
1.1.5 Portale (platformy internetowe) - internetowy serwis informacyjny poszerzony

o roznorodne funkcje internetowe, dostepny z jednego adresu internetowego.
1.1.6 Przeglqdarka internetowa - wersja aktualna na dzieri sktadania ofert (i o jeden

numer wersji mniejszy od aktualnej na dzieh sktadania ofert): Microsoft Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

1.1.7 Urzqdzenie mobilne - smartfon, tablet korzystaja.ce z mobilnego systemu
operacyjnego.

1.2 6rodowisko wdrozenia.
6rodowisko hostingowe zostanie udostepnione przez Zamawiaja.cego,
niezwtocznie po podpisaniu umowy z Wykonawca..

2. Wymagania ogolne portali

2.1 Portale musza. prawidfowo wyswietlac tresci w przegla.darkach internetowych.



2.2 W przypadku korzystania ze starszych przegl^darek, na stronie WWW musi
wyswietlac si§ komunikat o sposobie poprawnego wyswietlenia portali oraz wersji
przegl^darek, do ktorych strona internetowa jest zoptymalizowana.

2.3 Portale musz^ stosowac kodowanie znakow w formacie Unicode UTF-8.
2.4 Kodowanie stron musi bye zgodnie ze standardem HTML5 i z aktualn^ wersja. CSS

(zarowno szablonow, jak i kodu generowanego z edytora tresci, w ktorym pracuje
uzytkownik systemu CMS).

2.5 Wszystkie strony portali muszg bye responsywne i zapewniac czytelnosc na
urz^dzeniach mobilnych wyposazonych w mobilne systemy operacyjne.

2.6 Portale musz^ wykorzystywac baz^ danych SQL. Nie dopuszcza sie przechowywania
tresci jedynie w postaci statystycznych podstron internetowych.

2.7 Portale musza. spelniac wymogi bezpieczehstwa, uniemozliwiaĵ ce ingerencj§ w ich
tresc osob trzecich.

2.8 Strony ogolnoinformacyjne portali, musza, zostac zaprojektowane i wdrozone tak, aby
zapewnic ich dobr$ indeksowalnosc przez wyszukiwarki internetowe np. takie jak:
Google, Yahoo!, Bing.

2.9 Wszystkie portale musza, spelniac wymagania dotycz^ce WCAG 2.0.
2.10 Portale musza, posiadac funkcjonalnosc umozliwiaj^c^ subskrybowanie kanatow

RSS, z mozliwosci^ w^czania obslugi do konkretnej zawartosci.
2.11 Portal musi posiadac wszyty mechanizm obstugi Wedow - stworzenie dedykowanych

stron informacyjnych dotycz^cych wystepuj^cych Wedow (np. W^d 404, czy czasowa
niedostepnosc serwisu).

3. CMS - System zarzadzania trescia.

3.1 Musi pozwalac na zarz^dzanie wszystkimi elementami systemu.
3.2 Musi pozwalac na zarz^dzanie za pomoc^ jednego Panelu CMS wszystkimi

elementami systemu - dwoma portalami:
• http://www.wios.bvdgoszcz.pl/
• http://www. bip. wios. bydqoszcz. pi

3.3 Musi bye wyposazony w polskojezyczny interfejs graficzny do edycji elementow
systemu, wszczegolnosci: tresci stron internetowych i aplikacji, umozliwiaj^cy
wygodn^ edycj^ tekstow, elementow graficznych, wstawianie i formatowanie tabel,
kontrol§ linkow do stron, kontrol^ nad struktur^ serwisu podczas tworzenia stron
internetowych i aplikacji.

3.4 Musi posiadac wbudowany edytor typu WYSIWIG do formatowania tresci
(posiadaj^cy co najmniej trzy tryby: edycyjny, tryb podglqdu HTML, tryb podglqdu
strony - preview). Wszelkie operacje na tresci artykutu musz^ da6 sie wykonad za
posrednictwem tego edytora.

3.5 Edytor WYSIWIG, musi umozliwiac swobodne osadzanie elementow (plikow,
artykulow, dokumentow, zdjec, formularzy, tresci multimedialnych, tabel) w tresci
strony, bez koniecznosci znajomosci kodu jezykow skryptowych oraz bez
koniecznosci wpisywania sciezek do dokumentow ulokowanych na lokalnym systemie
plikow.

3.6 Musi umozliwiac dot^czanie do poszczegolnych tresci multimedialnych ich
metadanych (tagow), aby umozliwiac internaucie szybki wybor interesuja.cych go
informacji, wykorzystuj^c metadane (tagi) - np. zdjecie opisane kilkoma
charakteryzuj^cymi je stowami moze zostac odnalezione na podstawie jednego z tych
sfow.

3.7 Musi posiadac mozliwosc importowania plikow do lokalnego repozytorium CMS,
w tym obsiug^ zalqczania plikow z komputera uzytkownika.

3.8 Musi miec mozliwosc publikacji zat^cznikow w postaci plikow MS Office 2000 do



2016, RTF, ODT, plikow tekstowych, plikow PDF, JPG, GIF, PNG, SWG, MPG,
MPEG, MP3, AVI, WMV, ZIP, RAR oraz innych plikow dowolnego formatu
i okreslonego rozmiaru.

3.9 Musi posiadac mechanizm umozliwiaj^cy generowanie przyjaznych dla uzytkownika
(internauty) i wyszukiwarek internetowych adresow URL.

3.10 Musi miec mozliwosc wysylania newsletteru i biuletynow wformatach HTML oraz
tekstowych - modut musi umozliwiac wstawianie zata,cznikow w formie plikow oraz
zapisanie si? do dowolnej grupy odbiorcow zdefiniowanych przez administratora
systemu.

3.11 Musi umozliwiac uzytkownikom m.in.:
3.11.1 dodawanie, edytowanie, usuwanie calych podstron;
3.11.2 dodawanie, edytowanie, usuwanie wersji jezykowych;
3.11.3 zamieszczanie, usuwanie plikow;
3.11.4 dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstow i tresci multimedialnych;
3.11.5 zamieszczanie, usuwanie plikow do pobrania.

3.12 Musi miec mozliwosc obejrzenia przez uzytkownika przedmiotowej podstrony, przed
jej ostateczna, publikacj$.

3.13 Musi zapewniac zroznicowany poziom uprawnieh dostepu do elementow systemu.
3.14 Musi posiadac mozliwosc okreslenia w dowolny sposob poziomu dostepu do

poszczegolnych cz^sci witryny dla kazdego z uzytkownikow, w szczegolnosci
okreslenie moziiwosci wstawiania oraz edycji tresci danego elementu systemu.
System w zaden sposob nie moze ograniczac tworzenia nowych elementow systemu.

3.15 Musi dawac mozliwosc nadawania uprawnieh do dowolnego elementu systemu.
3.16 Musi posiadac mozliwosc wyboru dowolnej konfiguracji wyswietlania zawartosci

elementow systemu wg okreslonych sortowah i filtrow (np. datami: rosn^co
i malej^co, wg priorytetu, alfabetycznie, autora, tematu itp.).

3.17 Musi umozliwiac przeszukiwanie tresci wg roznych kryteriow, m.in. wg: nazwy ptiku,
tytulu, daty, godziny, ID artykutu.

3.18 Musi umozliwiac rozbudow§ struktury elementow systemu oraz posiadac mozliwosc
dokonania zmiany skasowania kategorii/podkategorii/artykutu niezaleznie od poziomu
jego dowiazania.

3.19 Musi wspierac tworzenie i obstug? dowolnych formularzy i ankiet. Pozyskane tresci
musz3 zostac zapisane w bazie danych oraz wystane pod wskazany adres e-mail.
Tworzenie formularzy musi odbywac si? bez koniecznosci znajomosci j^zykow
kodowania stron internetowych.

3.20 META Tagi oraz TITLE musz$ bye generowane dla kazdej podstrony.
3.21 Musi bye produktem udost?pnianym na licencji Open Source lub rownowaznej,

niewymagaj^cej ponoszenia przez Zamawiaja_cego zadnych kosztow, ani na etapie
instalacji i uruchomienia, ani w przyszlosci.

3.22 Dost?p do kodu zrodlowego systemu CMS musi bye nieograniczony a licencja nie
moze w zaden sposob ograniczac Zamawiaj^cego w modyfikacji tego kodu na wtasny
uzytek.

3.23 Musi pozwalac na jego rozbudowe oraz na swobodne tworzenie do niego
dodatkowych elementow systemu w przysztosci w szczegolnosci nowych portali.

3.24 Musi bye zbudowany w oparciu o model MVC, MWM lub podobny, umozliwiaj^cy
rozdzielenie szablonow widokow od logiki biznesowej.

3.25 Wykonawca musi zapewnic opiek? autorsk^ na czas realizacji dziatah projektowych,
od momentu podpisania kohcowego odbioru.

3.26 CMS musi pozwalac na zarz$dzanie funkcjonalnosciami opisanymi ponizej.



4. Wymaqania indvwidualne dla portalu wios.bvdqoszcz.pl

4.1 Zamawiany Portal musi zastqpic dotychczasowe tresci i komponenty udostepniqne
pod adresem: http://www.wios.bvdgoszcz.pi/

4.2 Wykonawca zobowi^zany jest do przygotowania i przedstawienia Zamawiaja.cemu,
do akceptacji, wformie elektronicznej projektu graficznego.

4.3 Zamawiaja_cy moze zgtosic Wykonawcy na adres poczty elektronicznej uwagi do
wybranego projektu. Uwagi Zamawiaj^cego moga^ dotyczyc kolorystyki, uktedu lub
b^dow merytorycznych, albo innych.

4.4 Wykonawca zobowia.zany jest uwzgl^dnic uwagi Zamawiajqcego i przedstawic mu do
akceptacji poprawiona, wersje layout'u.

4.5 Ostateczny wyglajd portalu musi bye tozsamy z zaakceptowana^ przez Zamawiaj^cego
ostatecznq wersja_ wybranego projektu layout'u.

4.6 W ramach budowy portalu Wykonawca dokona uaktualnienia posiadanego przez
Zamawiaja_cego systemu CMS, do najnowszej wersji w chwili wdrozenia lub uruchomi
nowy system CMS, o rbwnowaznych funkcjonalnosciach.

4.7 Portal musi bye zarzqdzany z poziomu CMS opisanego pkt 4.
4.8 Wykonawca przeniesie wszystkie dotychczasowe dane, zawarte w bazach danych

i plikach wykorzystywane przez portal - http://www.wios.bvdgoszcz.pl/

5. Wvmaqania indvwidualne dla portalu http://www.bip.wios.bvdgoszcz.pl

5.1 Zamawiany Portal musi zasta^pic dotychczasowe tresci i komponenty udost^pnione
pod adresem http://www.bip.wios.bvdgoszcz.pl/ tak, aby spetniat wymagania ogolne
opisane w pkt 3.

5.2 Wykonawca zobowiqzany jest do przygotowania i przedstawienia Zamawiaj^cemu,
do akceptacji, wformie elektronicznej projektu graficznego (layout'u).

5.3 Zamawiaja_cy moze zgtosic Wykonawcy na adres poczty elektronicznej uwagi do
wybranego projektu layoutu. Uwagi Zamawiaja_cego moga, dotyczyc kolorystyki,
uktadu lub bt§dow merytorycznych, albo innych.

5.4 Wykonawca zobowia,zany jest uwzglf dnic uwagi Zamawiaj^cego i przedstawic mu do
akceptacji poprawion^ wersje layout'u.

5.5 Ostateczny wygl^d portalu musi bye tozsamy z zaakceptowan^ przez Zamawiaj^cego
ostateczna. wersja. wybranego projektu layout'u.

5.6 Nowy system musi bye w petni zgodny z portalem wios.bydgoszcz.pl
5.7 Na portalu zostan$ rowniez umieszczone jako publicznie dost^pne wykazy dane o

dokumentach zawieraj^cych informacje o srodowisku i jego ochronie, zgodnie z
obowi^zuj^cymi przepisami.

5.8 W ramach budowy portalu Wykonawca dokona uaktualnienia posiadanego przez
Zamawiaja.cego systemu CMS, do najnowszej wersji w chwili wdrozenia lub uruchomi
nowy system CMS, o rownowaznych funkcjonalnosciach.

5.9 Wykonawca przeniesie wszystkie dotychczasowe dane, zawarte w bazach danych
i plikach wykorzystywanych przez aktualny system CMS do nowego portalu.

5.10 Portal musi bye zarz^dzany z poziomu CMS opisanego pkt 4.

6. Dodatkowe wymagania systemu

6.1 W ramach wdrozenia wymaga sie od Wykonawcy przeprowadzenia w siedzibie
Zamawiaja,cego instruktazu dla maksymalnie 3 administratorow Systemu
(pracownikow Zamawiaj^cego) w wymiarze nieprzekraczajqcym 4 godzin.
Zamawiaja_cy udost̂ pni niezbedny sprz^t informatyczny i pomieszczenia na potrzeby
instruktazu.

6.2 W pelni funkcjonalne zast^pione portale zostanq przeniesione do archiwum jako
arch.wios.bydgoszcz.pl i arch.bip.wios.bydgoszcz.pl z mozliwoscia^ przegla_dania bez



edycji i zmian.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: w terminie do dnia 2 qrudnia 2019 r.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaptaty: faktura VAT.
Ptatnosc: w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy

do kontaktu.
2. W ofercie nalezy podac cen§ catkowita. brutto (z VAT) za wykonanie zamowienia.
3. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Ewentualne udzielone przez Wykonawce rabaty, bonifikaty, promocje, opusty musza. bye
uwzglednione w cenie oferty.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cena. ryczattowa. - jest ostateczna i nie
podlega zmianie w okresie obowi^zywania umowy.

V. WARUNKI UDZIAtU
1. Uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, tj. Wykonawca spetni

warunek, jesli wykaze ze dysponuje nast^puj^cym zespotem do wykonania przedmiotu
zamowienia:
2.1 Kierownik projektu (co najmniej 1 osoba), ktory musi posiadac:

2.1.1 wyksztatcenie wyzsze techniczne,
2.1.2 certyfikat z zakresu zarzadzania projektami na poziomie PRINCE 2
PRACTITIONER lub rownowazny,
2.1.3 doswiadczenie w realizacji co najmniej 5 zakohczonych projektow maja.cych
na celu wdrozenie portalu internetowego dla instytucji pahstwowej,
2.1.4 minimum 5 letnie doswiadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi
dla sektora publicznego.

2.2 Grafik {co najmniej 1 osoba), ktory musi posiadac:
2.2.1 wyksztatcenie wyzsze graficzne,
2.2.2 doswiadczenie w realizacji co najmniej 15 dedykowanych projektow
graficznych portali internetowych

2.3 Programista (co najmniej 1 osoba), ktory musi posiadac:
2.3.1 wyksztatcenie wyzsze techniczne,
2.3.2 doswiadczenie w roli programisty w realizacji co najmniej 15 portali
internetowych.

Na potwierdzenie spetniania wwym. warunku Wykonawca dota.czy do oferty
oswiadczenie, wg wzoru, ktory stanowi zata_cznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.

3. Dysponowanie niezb^dna. wiedza., doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym i
technicznym gwarantuja.cym nalezyte wykonanie zamowienia, tj. Wykonawca spetni
warunek, jesli wykaze ze:

3.1 zaprojektowat i wykonat co najmniej trzy systemy informatyczne przeznaczone dla
instytucji publicznych wykorzystuj^ce zaawansowane systemy formularzy i
prezentacji tresci o wartosci co najmniej 30 000 zt brutto kazdy.

3.2 zaprojektowat i wykonat co najmniej jeden multiportal pozwalajqcy na zarzg^dzanie
z jednego panelu dwiema stronami internetowymi dla Instytucji Publicznej, o
wartosci co najmniej 30 000 zt brutto.

Na potwierdzenie spetniania wwym. warunku Wykonawca dota.czy do oferty wykaz ustug
zrealizowanych w wymaganym zakresie, wg wzoru, ktory stanowi zatqcznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.



VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
Matgorzata Nowicka - tel. 52 376-17-26; e-mail: malgorzata.nowicka@wios.bvdqoszcz.pl
Sfawomir Dominiak - e-mail: slawomir.dominiak@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKtADANIE OFERT
1. Ofert? nalezy ztozyc w terminie do dnia 5 listopada 2019 r. w nast^puja^cy sposob:

• pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);
lub
• faxem na nr 52 376-17-34;
lub
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdqoszcz.pi

2. Oferty ztozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktedania ofert zmienic lub wycofac swoja^ oferte.

W toku badania i oceny ofert Zamawiaja^cy
dotycza.cych tresci zlozonych ofert.

moze za.dac od Wykonawcow wyjasnieh

Zostanie wybrana oferta z najnizsza^ cena.. Z wybranym wykonawca^ zostanie zawarta umowa.
Ogolne warunki umowy stanowia. zala^cznik nr 3 do ntniejszego zapytania ofertowego.

w z. KUJAWSKO-POMORSWEGO WOJEWlfoZKIEGO
INSPERTORA OCHRONY SRODOW1SKA

rinBarbar)i Gurzynjka
otWEGO INSPEKTOM OCHRONY

SRODOWISKA

Zata.czniki:
Zal. 1 - wzor oswiadczenia wykonawcy
Zat. 2 - wzor wykaz wykonanych ustug
Zat. 3 - ogolne warunki umowy



VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza,dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporza_dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dale] ,,RODO", informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bvdgoszcz.pl. tel. 52 376-17-37;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwi^zanym z post^powaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: Przebudow^ stron internetowych Wojewodzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda, osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o
dost^pie do informacji publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe beda. przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt, stanowi^cym zatgcznik nr 5 do Rozporza.dzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie
zamowienia.

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bed^ podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotycza.cych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo za,dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych
narusza przepisy RODO;

8. nie przystuguje Pani/Panu:
a. w zwia,zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych

osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstaw^ prawna^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Zata.cznik nr 1

WIO6-WP.272.16.2019

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przyste.puJ3C do post^powania na Przebudowe stron internetowych Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, prowadzonego przez INSPEKCJE;
OCHRONY 6RODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W
BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, w trybie zapytania ofertowego
oswiadczam(y), ze dysponuj^(my) nast^puj^cym zespotem do wykonania przedmiotu
zamowienia:

1) Kierownik projektu, ktory posiada:
a. wyksztateenie wyzsze techniczne,
b. certyfikat z zakresu zarzadzania projektami na poziomie PRINCE 2

PRACTITIONER lub rownowazny,
c. doswiadczenie w realizacji co najmniej 5 zakonczonych projektow maj^cych

na celu wdrozenie portalu internetowego dla instytucji pahstwowej,
d. minimum 5 letnie doswiadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi

dla sektora publicznego.
2) Grafik, ktory posiada:

a. wyksztatcenie wyzsze graficzne,
b. doswiadczenie w realizacji co najmniej 15 dedykowanych projektow

graficznych portali internetowych
3) Programista (co najmniej 1 osoba), ktory posiada:

a. wyksztaJcenie wyzsze techniczne,
b. doswiadczenie w roli programisty w realizacji co najmniej 15 portali

internetowych.

Podpis Wykonawcy



Zat^cznik nr 2

WIO6-WP.272.16.2019

Nazwa i adres Wykonawcy:

WYKAZ WYKONANYCH UStUG

Przystepujqc do post^powania na Przebudow§ stron internetowych Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy, prowadzonego przez INSPEKCJ^
OCHRONY SRODOWISKA wojEw6ozKi INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w
BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, w trybie zapytania ofertowego
przedstawiam wykaz wykonanych ustug:

Lp- Przedmiot zambwienia Odbiorca uslugi Data wykonania Wartose brutto

Podpis Wykonawcy



OG6LNE WARUNKI UMOWY

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie polegajace na przebudowie i

unowoczesnieniu strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej (zwanego dale] BIP) Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (zwanego dalej WIOS} oraz dostawie i wdrozeniu, w tym
stworzenie dwoch nastepujacych portali internetowych:

1) portal strony internetowej WIOS,
2) portal strony BIP,

ktorych charakterystyke^ stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej iacznie portalami lub
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z
2019r.poz.1231 zpozn. zm.).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane portale beda^ zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, a w
szczegolnosci z nast§pujacymi aktami prawnymi:

1} ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziafalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne
( Dz.U.2019r. poz. 700zpozn. zm.)

2) ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2019r. poz.1429)
3) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018r.
poz.2081 z pozn. zm.),

4) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),

5) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzesnia 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartosci i
uktadu publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i
jego ochronie (Dz. U. Nr 186 poz. 1249),

6) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 listopada 201 Or. w sprawie sposobu i czestotliwosci
aktualizacji informacji o srodowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485).

§2
1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

dwa projekty interfejsu graficznego portali,
2. Opracowanie projektu interfejsu graficznego portali Wykonawca przedstawi w formie prezentacji wykonanej

w programie PowerPoint.
3. Tresc niezbedna, do wykonania projektow portali stanowia, istniejace strony internetowe:

http://www.wios.bvdqoszcz.pl/ http://bip.wios.bydgoszcz.pl
4. Zamawiajapy w terminie do 5 dni od dnia otrzymania projektow, o ktorych mowa w ust. 1, przekaze swoje

uwagi i dokona we wspolpracy z Wykonawca, wyboru ostatecznego ksztattu interfejsu graficznego, ktory
b^dzie m\5\c dalszego rozwijania i modyfikacji przez Zamawiajapego.

5. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego przysJugujace mu autorskie prawa
majajtkowe zgodnie z ustawy o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

6. Autorskie prawa majajkowe, o ktorych mowa w ust. 5, uprawniaja, Zamawiajacego do wylacznego
korzystania i rozporzadzania nimi bez ograniczeh czasowych i terytorialnych na okreslonych ponizej polach
eksploatacji:

1) rozpowszechnianie i emitowanie utworow, w dowolnej formie za pomoca, dowolnej techniki, w tym
za posrednictwem sieci Internet i w sieciach intranetowych oraz na dowolnych nosnikach,

2) utrwalanie i zwielokrotnianie calosci lub cz^sci utworow jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie na wszelkich nosnikach magnetycznych na nieograniczonej liczbie stanowisk,

3) ttumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmian ukladu lub jakichkolwiek innych zmian w
kodach zrodtowych portali, z zachowaniem praw osoby, ktora tych zmian dokonata,

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw maja^tkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do utworow.



8. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworow nast?puje z dniem zatwierdzenia protokotbw, o
ktorych mowa w § 5 ust. 6. Z tym tez dniem przechodzi na Zamawiajacego wlasnosc egzemplarzy utworow.

9, Dla 3 osob wskazanych przez Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si? do kompleksowego
przeprowadzenia instruktazy polegajacych na przekazaniu niezb?dnej wiedzy dotyczacej instalacji,
administrowania i redagowania portalami, z zachowaniem nast?pujacych wamnkow:
1} instruktaz odb?dzie si? w siedzibie Zamawiajacego ciacju 7 dni od terminu okreslonego, w § 5ust.1,
2} czas trwania instruktazu nie moze bye krotszy niz 3 godziny.

§3
Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy nabywa prawo wtesnosci do nosnika ( dysk optyczny ), na ktorym
Wykonawca dostarczy wszystkie zrodlowe pliki i kody.

§4
1. Wykonawca oswiadcza, ze portale zostana, stworzone w ramach wykonywania niniejszej umowy jako utwory

w petni samoistne, nie inspirowane cudzymi utworami oraz ze korzystanie i rozporzadzanie nimi przez
Zamawiajacego i jego nast?pcow prawnych w zakresie przedmiotowym, terytorialnym i czasowym,
okreslonym niniejsza, umowq, nie naruszy praw wtesnosci intelektualnej i dobr osobistych osob trzecich.

2. Wykonawca zobowiazuje si? do zaspokojenia roszczeh osob trzecich wyniklych z naruszenia
przyslugujacych im praw wtasnosci intelektualnej i dobr osobistych, dokonanego w zwiazku z eksploatacja,
portali w zakresie przedmiotowym, terytorialnym i czasowym okreslonym w niniejszej umowie, w tym rowniez
roszczen skierowanych z tego tytutu do Zamawiajacego i jego nast?pcow prawnych.

3. Wykonawca zapewnia, ze prace w ramach niniejszej umowy be/Ja, zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w niniejszej umowie oraz zostana^wykonane przy uzyciu najnowszych
technologii, w sposob staranny i z nalezyta^ dbaloscia^ o zapewnienie zgodnosci (kompatybilnosci) z
popularnymi przegla^darkami internetowymi, oraz w sposob odpowiadajacy dobrym praktykom
programistycznym, z zachowaniem profesjonalnego poziomu wykonania pod wzgl^dem
typograficznym oraz graficznym.

§5
1. Wykonawca zobowiazuje si? wykonac przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 w terminie do dnia 2

grudnia2019roku.
2. Wykonawca zobowiazuje si? przedstawic Zamawiajacemu gotowe portale poprzez zamieszczenie ich na

swoim serwerze w celu przeprowadzenia testow akceptacyjnych. Testy akceptacyjne nie moga^trwac dluzej
niz 3 dni.

3. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi uwag dotyczacych wykonania i funkcjonowania portali przyjmuje si?, ze
Zamawiajacy zaakceptowal przedmiot umowy.

4. W przypadku stwierdzenia ze przedstawione portale nie spetniaja^ wymogow lub ze linki albo bannery nie
zapewniaja, uzytkownikowi wlasciwej dost?pnosci zawartosci strony, Wykonawca zobowiazuje si? do ich
nieodplatnego usuni?cia w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia zgloszenia uwag w formie elektronicznej
naadres

5. Wykonawca zobowiazuje do dostarczenia kopii portali na dysku optycznym oraz przekazania zrodeJ plikow
graficznych w formatach *.png, *.psd, *.cdr, *.ai, *.fla (dla gifow animowanych plik zrodtowy). Dodatkowo
przekaze wszystkie zrodlowe pliki aplikacji bazodanowej, jnstalatora" portali i wygenerowane pliki serwisu.
Kody zrodtowe procedur, skryptow i funkcji w aplikacjach b?da^ zawieraly obszerne komentarze na temat
funkcjonalnosci i roli jakie wykonuja^ w aplikacjach tak aby w przyszlosci modernizacja kodow zrodtowych
byla mozliwa przez innych programistow.

6. Odbior przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 oraz przekazanie przedmiotow, o ktorych mowa w ust.5,
potwierdza si? protokotem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Zamawiajacego.

§6
1. Za wykonanie portali, przeniesienie autorskich praw majajtkowych, o ktorych mowa w § 2 ust. 6-7, i praw

wlasnosci zgodnie z § 3, Zamawiajacy zobowiazuje si? do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci: z\: ). Podana kwota zawiera
podatek VAT w obowiazujacej wysokosci.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty wynikaja.ce z wykonania niniejszej
umowy.



3. Zapfata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawc§ po dostarczeniu
przedmiotu umowy zgodnie z § 5 ust.1 i sporzadzeniu protokotu, o ktorym mowa w § 5 ust. 6, w terminie 30
dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Dniem zaplaty bedzie dzieh obciazenia rachunku Zamawiajacego.
5. Wykonawca zobowiazuje sie_ do terminowego uregulowania naleznosci podatkowej {podatek VAT)

zwiazanej z wystawiona^dla Zamawiajacego fakturavVAT.
6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT, nr

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.1, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawc? ktoregokolwiek
z terminow, o ktorych mowa w §2 ust.1 i § 5 ust.1 pkt 1-2 za kazdy dzieh opoznienia.

2. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie szkode^ przewyzszajaca^ wysokosc zastrzezonej kary umownej, o
ktorej mowa w ust. 1, bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogolnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

§8
Strony umowy wyznaczaja^ po jednym swoim przedstawicielu do bezposrednich kontaktow mi^dzy nimi w
osobach:

1) ze strony Zamawiajacego - Pan Slawomir Dominiak,
2) ze strony Wykonawcy

§9
Zmiany umowy wymagaj^formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§10
1. W sprawach nie uregulowanych umow^maj^odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja^pod rozstrzygni^cie wlasciwego rzeczowo sadu w Bydgoszczy.

§11
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.


