
Opracowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu Doradców Energetycznych  

Data publikacji: 27.01.2020  

Informacje o ogłoszeniu Opis przedmiotu zamówienia Ocena oferty Zamawiający - Beneficjent  

   

Treść została opublikowana. 

UWAGA: Sprawdź zawartość treści oraz załączonych plików opublikowanego ogłoszenia.  

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 03-02-2020 

Numer ogłoszenia 

1229348 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy wysłać mailowo na adres: pawel.witkowski1@nfosigw.gov.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

pawel.witkowski1@nfosigw.gov.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Paweł Witkowski 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

887 447 765 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu 

Doradców Energetycznych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ). 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi IT 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229348#info
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229348#opis
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229348#ocena
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229348#zamawiajacy


Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem przedmiotu zamówienia jest przygotowanie materiału, który będzie stanowił część specyfikacji 

(OPZ) dotyczącej budowy przyszłego systemu . 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu 

Doradców Energetycznych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ). 

Kod CPV 

72266000-7 

Nazwa kodu CPV 

Usługi doradcze w zakresie oprogramowania 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 12 dni roboczych od daty podpisania umowy i obejmuje (w 

tym terminie) opracowanie i przekazanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu 

Doradców Energetycznych opisane w załączniku nr 1 (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

Załączniki 

 Zapytanie ofertowe  

 Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej do wykorzystania  

 Załącznik nr 2 -IPU  

 Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1  

 Załącznik nr 1 - OPZ  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

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

dotyczące:  

1.1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi odpowiednie 

doświadczenie. 

1.1.1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 

następującym zespołem osób, dedykowanym do realizacji zamówienia: 

1.1.1.1. Kierownik projektu – posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, który brał 

udział w co najmniej 2 projektach jako koordynator prac dotyczących projektowania lub rozwoju 

usług cyfrowych;  

1.1.1.2. minimum 1 specjalista, który brał udział, w roli projektanta usług cyfrowych / UX designera, 

w co najmniej 2 zadaniach dotyczących projektowania lub rozwoju usług cyfrowych; 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1424739
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1424738
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1424737
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1424736
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1424735


przy czym wszystkie projekty/zadania, o których mowa powyżej były wykonane (zakończone) w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 

1.1.2. Wykonawca poza osobami wymienionymi powyżej, może wskazać również 

innych/dodatkowych specjalistów, w jego ocenie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  

1.1.3. Zamawiający dopuszcza, aby rola Kierownika projektu była łączona z jedną inną rolą spośród 

wymienionych powyżej, pod warunkiem że spełnione będą wymagania postawione w pkt. 1.1.1 dla 

każdej z ról. 

1.1.4. Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, może polegać na zasobach-osobach 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

1.1.5. Dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. wymagań będzie lista specjalistów (Wykaz 

osób) wraz z wymaganymi informacjami, w postaci tabeli, wypełnionej zgodnie ze stanem faktycznym 

- pkt. 11 Formularza Ofertowego.  

1.1.6. Wykonawca potwierdza, iż osoby wymienione w Formularzu Ofertowym są zdolne do realizacji 

Zamówienia i do realizacji tego Zamówienia zostaną oddelegowane. Każda zmiana w składzie zespołu 

projektowego, musi odbyć się za poinformowaniem Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że powyższe 

wymagania stawiane osobom i Zespołowi do realizacji zamówienia będą także spełnione po 

dokonaniu zmiany. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. wymagań będzie lista specjalistów (Wykaz osób) wraz 

z wymaganymi informacjami, w postaci tabeli, wypełnionej zgodnie ze stanem faktycznym - pkt. 11 

Formularza Ofertowego. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1.1.Cena łączna (maksymalna) – z wagą 50 punktów. W kryterium „Cena” punkty będą przyznawane 

wg. wzoru: 

C= (najniższa cena spośród złożonych ofert/cena badanej oferty) * 50 

1.2.Termin wykonania usługi – z wagą 40 punktów, rozumiany jako czas od podpisania umowy, do 

przekazania opracowania prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu Doradców 

Energetycznych. Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

- za termin wykonania usługi do 8 dni roboczych – 40 punktów, - za termin wykonania usługi do 9 dni 

roboczych – 30 punktów, - za termin wykonania usługi do 10 dni roboczych – 20 punktów, - za termin 

wykonania usługi do 11– 10 punktów, - za termin wykonania usługi powyżej 12 dni roboczych – 0 

punktów.  

1.3. Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia – z wagą 10 punktów, rozumiane jako 

doświadczenie zespołu osób, którymi do realizacji zamówienia będzie dysponował oferent.  

Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie oceny doświadczenia osób 

pełniących funkcję Kierownika projektu i specjalisty(ów), wskazanych do realizacji zamówienia, 

przedstawionego w Wykazie osób, zawartym w Formularzu ofertowym (pkt. 11 Formularza 

Ofertowego).  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 



a) Podkryterium 1 – max. 5 pkt. 

W podkryterium 1, ocenie podlegać będzie doświadczenie jednej osoby wskazanej do pełnienia 

funkcji Kierownika projektu, który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, przy czym: 

- jeżeli brał udział w co najmniej 2 projektach jako koordynator prac dotyczących projektowania lub 

rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 0 pkt., 

- jeżeli brał udział w co najmniej 3 projektach jako koordynator prac dotyczących projektowania lub 

rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 1 pkt., 

- jeżeli brał udział w co najmniej 4 projektach jako koordynator prac dotyczących projektowania lub 

rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 2 pkt., 

- jeżeli brał udział w co najmniej 5 projektach jako koordynator prac dotyczących projektowania lub 

rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 3 pkt., 

- jeżeli brał udział w co najmniej 6 projektach jako koordynator prac dotyczących projektowania lub 

rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 4 pkt., 

- jeżeli brał udział w co najmniej 7 projektach jako koordynator prac dotyczących projektowania lub 

rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 5 pkt. 

Zamawiający zastrzega, że pod uwagę będą brane wyłącznie projekty wykonane (zakończone) w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 

b) Podkryterium 2 – max. 5 pkt. 

W podkryterium 2, ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia roli 

specjalisty - projektanta usług cyfrowych / UX designera, przy czym: 

- jeżeli brał udział, w roli projektanta usług cyfrowych / UX designera, w co najmniej 2 zadaniach 

dotyczących projektowania lub rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 0 pkt., 

- jeżeli brał udział, w roli projektanta usług cyfrowych / UX designera, w co najmniej 3 zadaniach 

dotyczących projektowania lub rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 1 pkt., 

- jeżeli brał udział, w roli projektanta usług cyfrowych / UX designera, w co najmniej 4 zadaniach 

dotyczących projektowania lub rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 2 pkt., 

jeżeli brał udział, w roli projektanta usług cyfrowych / UX designera, w co najmniej 5 zadaniach 

dotyczących projektowania lub rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 3 pkt., 

jeżeli brał udział, w roli projektanta usług cyfrowych / UX designera, w co najmniej 6 zadaniach 

dotyczących projektowania lub rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 4 pkt., 

jeżeli brał udział, w roli projektanta usług cyfrowych / UX designera, w co najmniej 7 zadaniach 

dotyczących projektowania lub rozwoju usług cyfrowych – oferta otrzyma 5 pkt. 

Zamawiający zastrzega, że pod uwagę będą brane wyłącznie zadania wykonane (zakończone) w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku, gdy Wykonawca do realizacji zamówienia wskaże więcej niż jedną osobę do pełnienia 

funkcji specjalisty - projektanta usług cyfrowych / UX designera, ocenie podlegać będą wszystkie te 

osoby zgodnie z powyższymi zasadami, a ocena oferty będzie średnią ocen przyznanych wszystkim 

ocenionym specjalistom. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Adres 

Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 



mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

224590100 

Fax 

224590101 

NIP 

5220018559 

Tytuł projektu 

Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020 

Numer projektu 

POIS.10.01.00-00-0401/19-00 

Liczba wyświetleń: 1 

 


