
Projekt: "Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Wnioskodawca: 

Miasto Łomża 

pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

e-mail: ratusz@um.lomza.pl  

tel.: (86) 215 67 00 

http://www.lomza.pl 

Realizator Projektu: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  

Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

ul. Przykoszarowa 22; 18-400 Łomża 

e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

tel.: +48 (86) 219-87-93 

fax: +48 (0-86) 218-62-39 

http://www.zsmio.pl                                                           Strona 1 z 3 

 

Oznaczenie sprawy: ZSMIO.26.5.1.2018 

 

Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, przygotowanie, wykonanie i 

administrowanie stroną internetową projektu "Kształcimy umiejętności praktyczne” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

1. Zamawiający: 

Wnioskodawca: Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża – Realizator Projektu: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża  

tel.: +48 (86) 219-87-93 fax: +48 (0-86) 218-62-39  

adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl  

e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) – ustawy nie stosuje się dla zamówień 

i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 

euro.  

Zastosowanie mają wewnętrzne procedury Zamawiającego. 

   

3. Przedmiot zamówienia: 

Zaprojektowanie, przygotowanie, wykonanie i administrowanie stroną internetową projektu 

"Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków gwarancji został zawarty w Załączniku 

Nr 1 do zaproszenia. 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

72415000-2 Usługi hostingowe dla stron WWW 

 

4. Termin realizacji 

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z terminami wskazanymi w OPZ - załącznik nr 1 

do zaproszenia i wzorze umowy - załącznik nr 3 do zaproszenia. 

 

5. Wymogi dotyczące wykonawcy  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadają wiedzę w realizacji podobnych zamówień,  
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3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj.: dysponują co najmniej:  

a. 1 osobą, która wykona funkcjonalną stronę internetową projektu i umieści ją na 

hostingu  

b. 1 osobą, która będzie pełniła funkcję administratora strony www przez cały okres 

trwania umowy. 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

do zaproszenia. 

2. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail zamawiającego lub w formie 

pisemnej, która winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania 

w imieniu Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny 

być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.  

3. W ofercie należy podać ceny jednostkowe brutto za każdą z części składowych przedmiotu 

zamówienia oraz cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy 

Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą. 

5. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopią dokumentu, musi być ona 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za 

zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 

6. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Dla ofert dostarczonych w formie pisemnej Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie 

lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Realizatora 

Projektu i będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonanie i administrowanie stroną 

WWW Projektu. Nie otwierać przed dniem 17 października 2018 r. godz. 10:15" oraz 

wpisać nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy. 

8. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

 

7. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się będzie najniższą ceną. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie realizatora projektu: Zespół Szkół Mechanicznych 

i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża - sekretariat (pokój 100) lub przesłać na adres 

poczty elektroniczną: sekretariat@zsmio.pl podając w tytule: "Oferta na wykonanie 

i administrowanie stroną WWW Projektu", w terminie do 17 października 2018 r. do godz. 

10:00. 



Projekt: "Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Wnioskodawca: 

Miasto Łomża 

pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

e-mail: ratusz@um.lomza.pl  

tel.: (86) 215 67 00 

http://www.lomza.pl 

Realizator Projektu: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  

Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

ul. Przykoszarowa 22; 18-400 Łomża 

e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

tel.: +48 (86) 219-87-93 

fax: +48 (0-86) 218-62-39 

http://www.zsmio.pl                                                           Strona 3 z 3 

 

2. Oferty zostaną otwarte w dniu: 17 października 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

9. Zastrzeżenie o możliwości odwołania lub zmiany zaproszenia do składania ofert 

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia 

negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez 

podania przyczyny.  

 

10. Osoba upoważniona do kontaktu 

Andrzej Bałazy - tel.: +48 (86) 219-87-93; e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

adres strony internetowej: www.bip.zsmio.pl  

 

11. Załączniki 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy, 

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy. 


