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Zapytanie ofertowe nr 3/FFIS/EUKI/2022 

na 

DOSTOSOWANIE NARZĘDZIA W POSTACI PLATFORMY IT 
DO MAPOWANIA EKSPERTÓW  

„Climate education-  Sustainable educational ecosystem 
for climate protection - Poland, Germany, Czech Republic” 

(„Projekt”) 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Buda Ruska 19C (16-503), gmina Krasnopol, 

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000682455, posiadającą numer NIP: 8442359966, REGON: 367582420. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem dokonywania zakupów w 

Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych finansowanych ze środków niepochodzących z funduszy 

europejskich” przyjętym u Zamawiającego („Regulamin”) . 

2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24). 

 
III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Strona internetowa Zamawiającego https://ffis.edu.pl/. 

2. Indywidualni kontrahenci (poczta elektroniczna) 

3. Indywidualni kontrahenci (poczta papierowa) 

 
 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest kastomizacja platformy cyfrowej służącej mapowaniu 
ekspertów ds. edukacji klimatycznej, w tym znajdowaniu ekspertów i kodyfikacji ich wiedzy. 
(„Przedmiot zamówienia”). 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

3. Kod CPV: 

a. 72000000-5 – usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia; 

b. 7220000-7 – usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania; 

https://ffis.edu.pl/
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c. 72300000-8 – usługi w zakresie danych 

d. 72320000-4 – usługi bazy danych 

e. 72510000-3 – usługi zarządzania wspierane komputerowo 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia:  

a. Nieprzekraczalnie do 31.08.2022 całkowite dostosowanie platformy wraz z wykonanymi 
testami działania 

b. Nieprzekraczalnie do 31.12.2022 wykonanie ewentualnych poprawek, przekazanie 
kompletu dokumentacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/przesunięć terminu. 

 
VI. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

1. Informowanie o stanie realizacji dostawy i pojawiających się problemach istotnych dla 

realizacji dostawy. 

2. Dostarczenie Przedmiotu zamówienia  zgodnie z wytycznymi dostarczonymi w Załączniku nr 1 

- kompletnego, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a 

także wolnego od wad wykonawczych i prawnych, sprawnego cyfrowo.  

 
VII. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia ( Załącznik 1) w tym doświadczenie w tworzeniu specyfikacji 
projektów i współpracy z deweloperami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował 
co najmniej 2 wdrożenia z zakresu podobnego (adekwatnego) do przedmiotu zamówienia. 

b. posiadają umiejętność pracy na narzędziach, które wymagają częściowej kastomizacji w 

języku html lub podobnym  

c. posiadają wiedzę z zakresu metodyk zarządzania wiedzą 

d. posługują się j. angielskim na poziomie średniozaawansowanym. 

e. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku 

granicznego „spełnia — nie spełnia“, w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w 

niniejszym postępowaniu. 

3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w radzie lub zarządzie fundacji 
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b. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

c. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

d. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

e. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub 

kapitałowo powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 

karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 

i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

8) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 

pracy:  

a. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu 

karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,  

b. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

c. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;  
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9) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;  

10) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

11) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

12) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

13) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

14) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków 

dowodowych; 

15) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

16) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

17) Spełnianie warunków z punktu 1) będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie 

oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści Załącznika 2 oraz 

dołączone do złożonej oferty. 

18) Ofertę złożoną przez Oferenta, wobec którego zachodzą wskazane w pkt. 1) ppkt d i e 

przesłanki wykluczenia uznaje się za odrzuconą. 

 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które: 
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a. spełniają warunki dotyczące wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII, 

b. zawierać będą ostateczną cenę za Przedmiot zamówienia (wg wzoru: kwota netto, 

podatek od towarów i usług – niezależnie od podmiotu uprawnionego do jego 

odprowadzania, kwota brutto), 

c. będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w niniejszym 

Zapytaniu ofertowym. 

2. Oferty, o których mowa w pkt.1 zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów 

i ich wag: 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena brutto 100 % 

 
 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto.  

 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta wykonawcy, który 

zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez wykonawcę 

w formularzu oferty, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 P = C n / C ob x 100 % 

    

gdzie:  

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy 

C n – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert  

C ob – cena brutto oferty ocenianej. 

 

 

 

Sposób obliczania ceny: 

 Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty związane z należytym 
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wykonaniem Przedmiotu zamówienia. Należy ją podać w polskich złotych. 

 Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, 

Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością. 

 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu 

całkowitego, jaki poniesie Zamawiający. 

 
IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCÓW 

1. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź 

innych omyłek polegających na niezgodności oferty z przedmiotowym zapytaniem 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do sprostowania. 

2. Oferty zawierające braki formalne, na prośbę Komisji oceniającej mogą zostać uzupełnione   w 

określonym przez Komisję terminie. Wyboru najkorzystniejszej  oferty  dokona  Komisja. Od 

dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia 
negocjacji. 

 
X. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.    Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy którego oferta jest zgodna z treścią Zapytania  
Ofertowego. 

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami, których oferty 
spełniają wymagania formalne Zapytania Ofertowego. 

3.    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców dodatkowych wyjaśnień 
lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub oświadczeń lub treści złożonych ofert. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o powyższe jedynie do wykonawcy, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza. 

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie: oczywistych omyłek pisarskich, 
oczywistych omyłek rachunkowych; z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

5.    Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowane zawiadomienie o ich wprowadzeniu przed 
terminem składania ofert, według takich samych zasad jak składanie oferty. 

6.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z 
postępowania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie, według takich 
samych zasad jak składanie oferty. 

7.    Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 
a. treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym 

poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych 
b. wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni dokumentów albo oświadczeń lub 

pełnomocnictw lub nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty bądź udzielonych wyjaśnień 
przez wykonawcę wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu 
ofertowym, 

c. jeżeli cena oferty jest rażąco niska lub nie daje rękojmi należytego wykonania    
zamówienia, 

d. jeżeli wyjaśnienia wykonawcy, w zakresie rażąco niskiej ceny nie będą w ocenie  
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zamawiającego wystarczające do uznania, że cena oferty nie jest rażąco niska lub daje 
rękojmię należytego wykonania zamówienia, 

e. jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny niestanowiące omyłek rachunkowych, 
f. jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących  przepisów prawa,  
g. z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności gdy wykonawca podał nieprawdziwe lub 

wprowadzające w błąd dane, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania, 
h. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

8.    W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie 
się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego) możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w 
przedmiotowym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. 

9.   Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie i otrzymały taka samą liczbę punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

10. W przypadku odrzucenia oferty, zamawiający powiadomi o tym fakcie wykonawcę, którego 
ofertę odrzucił. Zawiadomienie to zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-mail. 
Odpowiedzialność za podanie niewłaściwego adresu e-mail ponosi wykonawca. 

11. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających. 

4. Wykonawca składa oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

5. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte 

w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

oceny poszczególnych kryteriów. 

6. Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany: 

a. formularz ofertowy — Załącznik nr 2; 

b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym/Partnerem — Załącznik nr 3; 

c. podpisany Opis zamówienia – Załącznik nr 1 

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTY 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin, 

do którego należy składać oferty. 

 
XIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać do 05-05-2022 r. do godziny 14:00 w jednym z trzech możliwych 

sposobów określonych przez Zamawiającego: 

a. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: 
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Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Buda Ruska 19 c, 16-503 Krasnopol 

z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem 

zawartym pod adresem Zamawiającego zawierającym numer zapytania ofertowego; 

b. osobiście: adres Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Buda Ruska 19 c, 16-503 

Krasnopol, Biuro Projektu 

c. drogą mailową na adres: mlewandowska@ffis.edu.pl (w temacie wiadomości należy 

wpisać: „Oferta” oraz numer zapytania ofertowego); 

2. Siedziba Zamawiającego czynna jest w godzinach 9-14. 

3. W każdym z wymienionych w pkt. 1 sposobów składania oferty, o przyjęciu oferty celem jej 

rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego. 

4. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana. 

 
XIV. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Małgorzata Lewandowska – koordynator ds. administracyjnych projektu, mail: 

mlewandowska@ffis.edu.pl 

 
XV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania 
ofertowego wyłącznie pocztą elektroniczną (np. w treści wiadomości e-mail lub skan formy 
pisemnej) na adres e-mail osób wskazanych do kontaktu z Zamawiającym w rozdziale XIV 
niniejszego regulaminu, najpóźniej do dnia 26-04-2022 podając w temacie e-maila „Wniosek o 
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 3/FFIS/EUKI/2022”. 

2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. 
Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 
XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia każda ze 
stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania. 

3. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania przekazanego przez 
zamawiającego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji, o których mowa w ust. 1 
zamawiający uzna, że dotarły one do wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania i były czytelne. 

4. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień na zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego 
kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

 
XVII. ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 

1. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury 
wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego po kompletnym wykonaniu usługi, na 
konto wskazane w fakturze nie później niż 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacone zostanie pod warunkiem posiadania środków 
finansowych, przekazanych przez grantodawcę (GIZ) na rachunek bankowy projektu. W sytuacji 
opóźnień w przekazaniu dotacji przez GIZ wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po 

mailto:mlewandowska@ffis.edu.pl
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wpłynięciu środków z dotacji. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z 
tytułu opóźnienia w zapłacie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego doświadczenia poprzez 
wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które 
jasno potwierdzają doświadczenie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym 
m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w 
realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem 
oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas 
przygotowywania i wdrażania projektu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, w którym 
oferta nie zrealizuje całości zamówienia, bądź przekroczy budżet przeznaczony na jego realizację. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z 
ofert; odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części na każdym etapie — w 
tym także po upływie terminu składania ofert — także bez podania przyczyny; 

7. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie oraz nie przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 

XVIII. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 

przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. 

Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania lub unieważnienia postępowania. 

2. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nastąpi po 

pozytywnym zakończeniu procesu ewentualnych negocjacji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny. 

4. Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawcy zamieszczając informację na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie o tym 

fakcie poinformowany telefonicznie, mailowo lub pisemnie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 

umowy dotyczącej realizacji Przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z założeniami projektu, do którego kierowane jest niniejsze 

zapytanie z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na świadczenie usług (umowa 

na świadczenie usług – w przypadku podmiotów gospodarczych, umowa cywilnoprawna 

(umowa o dzieło) – w przypadku osób fizycznych. 

8. Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego:   
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Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
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Załącznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na dostosowanie narzędzia w postaci platformy cyfrowej do mapowania ekspertów 
w ramach projektu „Sustainable educational ecosystem for climate protection” 

(„Projekt”) 

 

Przedmiotem zamówienia jest kastomizacja platformy cyfrowej – narzędzia, do którego Zamawiający 
posiada licencję czasową, narzędzia służącego mapowaniu ekspertów ds. edukacji klimatycznej, w 
tym znajdowaniu ekspertów i kodyfikacji ich wiedzy. 

1. Opis narzędzia, które wymaga dostosowania do potrzeb Zamawiającego: 

Platforma cyfrowa (Climate Expert Online Platform) dalej zwana “CEOP” jest platformą, która będzie bazą 
ekspertów klimatycznych. Na platformie Zamawiający chce łączyć istniejące zasoby wiedzy i 
doświadczenia poszczególnych Ekspertów oraz umożliwić kodyfikację ich wiedzy i nawiązywanie między 
nimi relacji.   

Platforma ma stanowić  miejsce kontaktu między nauczycielami a ekspertami oraz umożliwić im dostęp 
do materiałów dotyczących edukacji klimatycznej.  

Użytkownikami CEOP będą nauczyciele i edukatorzy oraz reprezentanci pozostałych grup interesariuszy 
istotnych dla rozwoju edukacji klimatycznej. Grupa Ekspertów ma być zamknięta a wejść do niej będzie 
można jedynie poprzez otrzymanie zaproszenia wyłącznie od osoby znajdującej się wewnątrz grupy. 

Portal będzie obsługiwany w języku polskim i angielskim. 

2. Charakterystyka zamówienia: 

Zamówienie dotyczy przygotowania merytorycznego wsadu i dostosowania narzędzia w postaci platformy 
CEOP do wymogów Zamawiającego. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

1) Zebranie informacji nt. potrzeb wdrożeniowych  

a. Wywiady z Zamawiającym nt. potrzeb  

2) Opracowanie typu ekspertów zapraszanych do narzędzia: 

a. Wywiady z Zamawiającym nt. potrzeb 

b. Badania literaturowe  

c. Badania rynku  

d. Wyróżnienie typów ekspertów, np. nauczyciele, organizacje rządowe 

e. Zakodowanie specyfikacji ekranów w module administratora narzędzia (tak jak samo narzędzie na  
to pozwala) w języku html lub pochodnym   
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3) Opracowanie obszarów wiedzy ekspertów 

a. Wywiady z Zamawiającym nt. potrzeb 

b. Badania literaturowe  

c. Badania rynku  

d. Zakodowanie specyfikacji ekranów w module administratora narzędzia (tak jak samo narzędzie na  

to pozwala) w języku html lub pochodnym   

4) Opracowanie źródeł pozyskiwania ekspertów  

a. Wywiady z Zamawiającym nt. potrzeb 

b. Badania rynku 

c. Rozpoznanie źródeł, skąd eksperci mogą być zapraszani  

5) Opracowanie wsadu merytorycznego i treści pod kilkadziesiąt ekranów aplikacji w języku polskim i  
angielskim  

a. Profil eksperta 

i. Opracowanie zestawu pytań otwartych do ekspertów  

ii. Opracowanie zestawu pytań zamkniętych do ekspertów  

b. Ekran: eksperci z jednego obszaru wiedzy – widok ekranu i znajdującej się na nim treści (dla 
każdego obszaru wiedzy ekspertów jeden ekran)  

c. Ekran: eksperci z wszystkich obszarów wiedzy – widok ekranu i znajdującej się na nim treści  

d. Ekran: eksperci różnych typów, np. nauczyciele, organizacje rządowe – widok ekranu i znajdującej  
się na nim treści (dla każdego typu ekspertów jeden ekran)  

e. Ekran: eksperci różnych typów – widok ekranu i znajdującej się na nim treści  

f. Wywiady z Zamawiającym nt. potrzeb 

g. Zakodowanie specyfikacji ekranów w module administratora narzędzia (tak jak samo narzędzie na 
to pozwala) w języku html lub pochodnym   

6) Opracowanie sposobu kodyfikacji wiedzy ekspertów, do którego linkuje narzędzie zewnętrzne 
(gdzie są np. umieszczanie treści czy filmy)  

a. Wywiady z Zamawiającym nt. potrzeb 

b. Badanie rynku pod kątem dostępnych narzędzi umieszczania treści  

c. Specyfikacja sugerowanego narzędzia  

d. Opracowanie ekranu aplikacji, gdzie znajdują się linki do narzędzia zewnętrznego - widok ekranu i 
znajdujących się na nim linków do zewnętrznego narzędzia w języku polskim i angielskim - 
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zakodowanie specyfikacji ekranów w module administratora narzędzia (tak jak samo narzędzie na 
to pozwala) w języku html lub pochodnym.  

7) Opracowanie planu komunikacji i treści komunikacyjnych do ekspertów w języku polskim i 
angielskim  

a. Plan komunikacji  

b. Treści komunikacyjne (maile do ekspertów)  

c. Wywiady z Zamawiającym nt. potrzeb 

8) Przeszkolenie współpracowników Zamawiającego z działania narzędzia 

 

3.        Czas realizacji:  

Nieprzekraczalnie do 30.08.2022 całkowite dostosowanie platformy wraz z wykonanymi testami działania 

Nieprzekraczalnie do 31.12.2022 wykonane ewentualne poprawki, przekazanie kompletu dokumentacji. 
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Załącznik nr 2 ………………………………………………………. 
 

Miejscowość i data 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane oferenta: 
 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Telefon* ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 

adres e-mail* …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

REGON …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu oferenta 
 

(wraz z funkcją): ..................………………………………………………………………………………………………….. 
 

*należy podać dane do kontaktu w sprawie oferty 
 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na dostosowanie narzędzia w postaci platformy cyfrowej do 
mapowania ekspertów w ramach projektu „Sustainable educational ecosystem for climate 
protection” („Projekt”), Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 3/FFIS/EUKI/2022 z dn. 
21.04.2022 r., składam niniejszą ofertę: 

 

Oferuję realizację Przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w łącznej wysokości: 
 

Centa netto (zł)  

Stawka podatku VAT(%)  

Cena brutto (zł)  
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Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazuję, że w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonałem co najmniej 2 usługi polegające na 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

Wykaz 1 – Doświadczenie Wykonawcy 

Lp. Przedmiot 
usługi 

Podmiot, na rzecz którego usługa była 
wykonana 

Data realizacji usługi 

1.    

2.    

3.    

Wykaz 2 – Umiejętności Wykonawcy 

Lp.  UMIEJĘTNOŚCI: TAK/NIE 

1.  Praca na narzędziach, które wymagają częściowej 
kastomizacji w języku html lub podobnym 

 

2.  J. angielski na poziomie min. 
średniozaawansowanym 

 

3  Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem 
wiedzą  

 

 
 

 
Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena brutto zawiera obowiązujący podatek od towarów i 
usług VAT oraz uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym 
wraz z załącznikami, w szczególności w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia oraz, że cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto 
należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy;  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do 
niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty; 

3. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim 
wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, w 
szczególności w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia; 

4. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania prac we wskazanym zakresie; 

5. Oświadczamy, że akceptujemy wskazany w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami termin i 
sposób płatności wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, ustalone w ten sposób, że 
wynagrodzenie będzie płatne w PLN, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
oryginału prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem prawidłowego zrealizowania 
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przedmiotu umowy; 

6. Oświadczamy, że umowa zostanie wykonana zgodnie z jej postanowieniami oraz obowiązującymi 
przepisami prawa;  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania; 
8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

celów wynikających z realizacji zamówienia. 
 

 

 

 

 

 
 

 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ: 

1. do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania przekazywanych nam drogą elektroniczną lub 
faksem oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, 

2. do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym. 
   

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

 

Pan / i ……………………………………………………… .……………………………… 

 

 

Składając ofertę w imieniu Oferenta, oświadczam, że: 
Świadoma/-y odpowiedzialności – w tym także odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 Kodeksu 
karnego – za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania zamówienia oraz  odpowiedzialności za podanie informacji mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania -  niniejszym oświadczam, iż podane wyżej 
informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 
 

 
 

 

………………………………………………… ………………...…........…………………..........  

Data i miejsce  Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych jest  
Prezes Fundacji kontakt, adres e-mail:  biuro@ffis.edu.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostosowanie narzędzia w postaci platformy cyfrowej do 
mapowania ekspertów sprawa nr 3/FFIS/EUKI/2022 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów, w tym  ustawy z 6 września 2001 roku 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.)    

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
 
 

Oświadczam, iż jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić*) powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w Radzie i Zarządzie Fundacji; 
 

b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 

c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 

d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 

f) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… ………………...…........…………………..........  

Data i miejsce  Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 


