
Termin 17.01.2020 
 

Rozeznanie rynku 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert na realizację usługi: 
 
opracowywania profesjonalnych wizualizacji danych na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

1. Informacje podstawowe 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, działającą w sektorze finansów 
publicznych, która udziela wsparcia finansowego różnorodnym przedsięwzięciom służącym ochronie 
środowiska. W celu realizacji swoich zadań NFOŚiGW potrzebuje profesjonalnych wizualizacji, opartych na 
rzetelnej analizie merytorycznej danych. 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie profesjonalnych wizualizacji danych w okresie  
12 miesięcy od dnia podpisania umowy, opartych na rzetelnej, merytorycznej analizie danych liczbowych, 
prezentujących działalność i ofertę NFOŚiGW, wraz z przeniesieniem wszelkich praw autorskich i majątkowych 
na Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z analizy danych.  
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca do realizacji zamówienia będzie dysponował Zespołem osób 
(profesjonalistów), które będą miały odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, dające rękojmię 
należytego wykonania zamówienia. Zespół wskazany do realizacji zamówienia będzie odpowiedzialny za takie 
wykonanie wizualizacji, aby w sposób atrakcyjny, logiczny i zrozumiały dla odbiorcy, prezentowały 
najistotniejsze dane przekazane przez Zamawiającego. 

2. Dane Zamawiającego 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 
NIP: 522 00 18 559 
REGON: 142 137 128 
 
Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest: 
 
Joanna Heyda 
tel. (22) 45 90 251 
tel.  kom. 724 700 887 
mail: Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Zakres prac: 
 
Zakres prac przewidywany do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia, to opracowywanie różnego rodzaju 
profesjonalnych wizualizacji danych, w okresie 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy, opartych na rzetelnej, 
merytorycznej analizie danych liczbowych, prezentujących działalność i ofertę NFOŚiGW wraz  
z przeniesieniem wszelkich praw autorskich i majątkowych na Zamawiającego oraz przekazaniem plików 
produkcyjnych oraz plików w wersjach edytowalnych, a także przeprowadzenie, w czasie trwania umowy, min. 
3-krotnie przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie analizy danych.  
 
Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji umowy zleconych będzie: 
- ok. 20 prostych wizualizacji (jeden temat, dane liczbowe max. 3); 
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- ok. 15 złożonych wizualizacji (jeden temat, kilka zestawów danych); 
- ok. 15 specjalnych wizualizacji (kilka tematów i zestawów danych liczbowych, wersja dynamiczna, wideo, 
etc.). 
- ok. 70 roboczogodzin na innego rodzaju wizualizacje niż opisane powyżej, które rozliczane będą według stawki 
godzinowej pracy Zespołu Wykonawcy i ustalonej przez strony pracochłonności zlecenia. 
Wskazane powyżej ilości są szacunkowe i dopuszcza się ich zmianę, z zastrzeżeniem nie przekroczenia 
całkowitej kwoty Umowy. 
Wizualizacje będą realizowane według bieżących zleceń Zamawiającego, w ramach maksymalnej kwoty 
umowy, tj. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, według oferowanych przez Wykonawcę cen 
jednostkowych w przypadku zdefiniowanych powyżej rodzajów wizualizacji (tzw. podstawowych) oraz według 
ceny roboczogodziny i czasochłonności, innego rodzaju wizualizacji. Dopuszcza się zlecenie mniejszej lub 
większej niż wskazane powyżej liczby wizualizacji i roboczogodzin spośród ww., z zastrzeżeniem nie 
przekroczenia całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację umowy.  
 
Wycena usługi: 
Usługa będzie realizowana na podstawie zaoferowanych  przez Wykonawcę cen jednostkowych za wykonanie 
trzech podstawowych rodzajów wizualizacji oraz wyceny godziny pracy zespołu profesjonalistów 
(Wykonawcy), zajmujących się wykonaniem wizualizacji danych i czasochłonności wykonania wizualizacji 
innego rodzaju niż podstawowe. Cena obejmować będzie również co najmniej 3, w trakcie trwania umowy, 
przeszkolenia pracowników Zamawiającego dot. profesjonalnej analizy danych.  
 
Zasady pracy i terminy wykonania: 
Wykaz przewidywanych świadczeń, wskazany przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym (w pkt. 1) 
stanowi katalog przewidywanych rodzajów prac, ale nie wszystkie podane rodzaje prac muszą być wykonane 
w trakcie trwania umowy. Ponadto, cena za jedną godzinę pracy zespołu profesjonalistów (Wykonawcy), 
posłuży każdorazowo do wyceny realizowanych rodzajów wizualizacji, nie opisanych w pkt. 1 Formularza 
ofertowego (inne niż podstawowe), a które będą wynikały z bieżących potrzeb Zamawiającego i będą mogły 
być zlecane w trakcie trwania umowy.  
 
Wycenę należy podać w cenach usług (świadczeń wyszczególnionych przez Zamawiającego) zgodnie z 
Formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, w tym koszt za godzinę pracy zespołu 
profesjonalistów (Wykonawcy), przygotowujących analizę i wizualizację danych. W wycenie należy uwzględnić, 
że w ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić każdorazowo minimum dwie 
koncepcje prezentacji wizualizacji danych do wyboru Zamawiającego, a następnie opracować wybraną przez 
Zamawiającego koncepcję.  
 
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że dysponuje zespołem profesjonalistów 
(wskazanym przez Zamawianego w pkt. 4) do przygotowania wizualizacji danych oraz jest w stanie dotrzymać 
wskazanych w Zapytaniu wymagań terminowych.  
 
4. Wymagania podmiotowe wobec wykonawców 
 
Wykonawca, w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do realizacji zamówienia, 
zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty następujących informacji:  

 wykazu co najmniej 3 usług wizualizacji danych z ostatnich 12 miesięcy (pkt. 2 Formularza ofertowego), 
wraz z dokumentami, potwierdzającymi ich należytą realizację (np. referencje). 

 wykazu (pkt. 4 Formularza ofertowego), z imienia i nazwiska, profesjonalistów dedykowanych do 
realizacji umowy, tj.: min. dwóch analityków danych, architekta informacji i rysownika, 

 opis doświadczenia dedykowanego zespołu: w tym co najmniej dwóch analityków, jednego architekta 
informacji, jednego rysownika, każdego z ww. z min. 4-letnim doświadczeniem zawodowym. 
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Dodatkowo, Wykonawca poda w pkt. 3 Formularza ofertowego liczbę wykonanych w ciągu ostatnich  
12 miesięcy wizualizacji danych, która służyć będzie do oceny oferty w kryterium pozacenowym. 
 
5. Termin wykonania zamówienia i wynagrodzenie 
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub krócej, w przypadku 
wcześniejszego  wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację umowy. Zamawiający przeznacza 123 615,00 
zł brutto na realizację umowy. W przypadku nie wyczerpania kwoty umowy przed upływem terminu jej 
obowiązywania, dopuszcza się zmianę umowy poprzez wydłużenie terminu jej obowiązywania o kolejne 3 
miesiące. 
 
6. Sposób przygotowania ofert 
Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz 
dane kontaktowe do Wykonawcy. Do ofert należy dołączyć wymagane dokumenty (referencje) potwierdzające 
należyte wykonanie co najmniej 3 usług wskazanych w wykazie (pkt. 2 Formularza ofertowego)  
 

7. Kryteria oceny ofert 
Za ofertę ważną uznawana będzie oferta spełniająca wszystkie warunki wymienione w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (pkt. 3 Zapytania) i złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania opisane  

w pkt. 4 Zapytania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w wyznaczonym terminie. 

Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena – 60 pkt. 
 
Najniższa ofertowana cena  
------------------------------------------------ x 60 pkt.  
Cena ocenianej oferty 
 
Cena oferty, służąca jedynie do porównania ofert, rozumiana jest jako wartość  Razem (poz. 1-4). 
 

 Liczba wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wizualizacji danych – 40 pkt. 
o poniżej 100 – 0 pkt. 
o 100-300 – 10 pkt.  
o 301-500 – 20 pkt. 
o 501-1000 – 30 pkt. 
o 1001 i więcej – 40 pkt. 

  
8. Sposób oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w terminie do 17 stycznia 2020 roku poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną, na adres:  
Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl (przypominamy, że decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 
a nie wysłania jej przez Wykonawcę), która powinna zawierać wypełniony i podpisany przez osobę 
upoważnioną formularz ofertowy, w formie skanu. Wraz z ofertą należy przesłać wymagane referencje,  
o których mowa w pkt. 4 Zapytania ofertowego. 
 
9. Uzupełnienia  
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści oferty lub złożonych 
dokumentów, a także jednokrotnego uzupełnienia referencji. 
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