Zatrudniam elastycznie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa, 10.09.2012
Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
ul. Żurawia 6/12 lok.430
00-503 Warszawa
Biuro regionalne:
Ul. Warszawska 36
40-010 Katowice

Zapytanie ofertowe nr EFZ/PARTNER/Z/1/09/2012
dotyczące usługi wykonania, udzielenia licencji oraz wyłącznego dostępu do
interaktywnej platformy internetowej
Tytuł projektu: Zatrudniam Elastycznie
Nr umowy: UDA-POKL.01.03.02-00-240/11-00
Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: I
Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 1.3
Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 1.3.2

Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania, udzielenia
licencji oraz wyłącznego dostępu do interaktywnej platformy internetowej (zwanej dalej Platformą) na
rzecz Administratora platformy internetowej – Lidera Projektu pt. Zatrudniam elastycznie (SILESIA
BUSINESS SCHOOL Anna Słomowicz), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie wskazanym poniżej w zapytaniu.
Przedmiot oferty :
Usługa wykonania, udzielenia licencji oraz przekazania wyłącznego dostępu do platformy internetowej
(zwanej dalej Platformą) uwzględniająca w szczególności:
1. wykonanie Platformy oraz wszystkich elementów graficznych zgodnie ze specyfikacją,
2. zamieszczenie Platformy na własnych serwerach oraz zapewnienie dostępu do Platformy przez
stronę internetową wskazaną przez Zamawiającego bądź zezwolenie Zamawiającemu na
zamieszczenie Platformy na wybranym przez Zamawiającego serwerze przez cały okres
realizacji projektu tj. do 30.11.2013r.
3. przekazanie Zamawiającemu kopii Platformy na nośniku cyfrowym oraz do archiwizowanie
platformy internetowej do 31.12.2022r, a w przypadku zaprzestania działalności, przekazania
pełnej kopii umożliwiającej działania kontrolne Instytucji udzielającej dofinansowanie,
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4. przekazanie Zamawiającemu i Liderowi Projektu (SILESIA BUSINESS SCHOOL Anna Słomowicz,
NIP: 6252275981) praw Administratora w zakresie wykonywania wszelkich prac związanych z
modyfikacją działania Platformy, w tym w szczególności: do publikowania materiałów
dydaktycznych, testów, zakładania kont Użytkowników oraz ich edycji,
5. wyrażenie zgody na bezpłatne użytkowanie platformy przez jej Użytkowników.
6. zapewnienie, iż platforma jest wolna od wirusów, wad oraz innego złośliwego
oprogramowania, które mogłoby spowodować celowe uszkodzenie danych,
7. usuwanie wszelkich usterek oraz problemów technicznych, w tym w szczególności związanych
z logowaniem i użytkowaniem platformy w okresie trwania Projektu, tj. do 30.11.2013r.,
8. po wykonaniu przedmiotu zapytania przekazanie powstałej Platformy oraz wszystkich
elementów towarzyszących, które od tej chwili stanowić będą własność Lidera Projektu –
SILESIA BUSINESS SCHOOL Anna Słomowicz, NIP: 6252275981 wraz z przeniesieniem na
Lidera Projektu wszelkich praw do dysponowania Platformą zgodnie z zapisami umowy.
Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu oferty:
Platforma internetowa winna posiadać następujące cechy techniczne i funkcjonalne:
I.
W obszarze zarządzania użytkownikami:
1. Posiadać wbudowane minimum trzy typy kont:
a) Administrator Platformy – posiada pełne uprawnienia do wszelkich modyfikacji
platformy,
b) Bloger – posiada wszystkie uprawnienia w zakresie publikowania treści , w tym do
tworzenia blogów i zamieszczania artykułów, felietonów oraz zabierania głosu w
debatach,
c) Czytelnik – posiada uprawnienia do komentowania i oceniania treści
zamieszczonych na platformie.
2. Rozróżniać użytkownika zarejestrowanego od niezarejestrowanego.
a) Użytkownik zarejestrowany ma możliwość zalogowania się na Platformę
i posiada określony typ konta w Platformie, dzięki czemu może dodawać
komentarze i oceniać zamieszczone treści (np. artykuły czy felietony) oraz
pobierać udostępnione narzędzia. Nie może modyfikować treści zamieszczonych
na Platformie.
b) Użytkownik niezarejestrowany ma udostępnione treści bez możliwości ich edycji,
nie ma również możliwości komentowania i oceniania publikowanych materiałów
ani pobierania udostępnionych narzędzi.
3. Użytkownik może samodzielnie zakładać konta na Platformie wraz z możliwością
zamieszczenia informacji o tym czy są pracodawcą czy pracownikiem.
4. Użytkownik może zmienić dane w swoim profilu w dowolnym momencie, bez
konieczności informowania o tym administratora serwisu, bezpośrednio poprzez
Platformę.
5. Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera w dowolnym momencie
bezpośrednio z konta na Platformie . Zapisy nowych kont do newslettera mogą być
wprowadzane również ręcznie przez Administratora.
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6. Konta Użytkowników mogą być modyfikowane przez Administratora Platformy w
zakresie przyznawania określonego typu uprawnień bądź blokowane lub usuwane jeżeli
zachodzi taka konieczność.
7. Użytkownik może odzyskać zapomniane hasło, poprzez przesłanie takiej informacji za
pośrednictwem Platformy na podany podczas rejestracji adres e-mail.
8. Użytkownik może logować się na Platformę z wykorzystaniem swojego konta na portalu
Facebook.
II.

W obszarze wprowadzania treści:
1. Wprowadzać, edytować lub usuwać treści na Platformie mogą tylko Użytkownicy
z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z typami określonymi w punkcie I.1 niniejszej
specyfikacji.
2. Wprowadzone treści mogą być publikowane od razu po wprowadzeniu lub
w dowolnym późniejszym terminie.
3. Każdy opublikowany materiał może zostać usunięty lub jego publikacja może zostać
cofnięta.
4. Opublikowane treści muszą zawierać minimum takie dane jak data publikacji. Dane te
musza być edytowalne w dowolnym momencie.
5. Umożliwiać wprowadzanie następujących rodzajów treści:
a) Artykuł / felieton
b) Wpis w blogu
c) Sonda
d) Film
e) Narzędzie
f) Newsletter
g) Konkurs z możliwością oddania głosu przez Użytkownika
6. Umożliwiać Administratorowi zdefiniowanie nowego typu treści.
7. Każdy rodzaj treści ma mieć możliwość przypisania do następujących kategorii:
a) O Akademii
b) Strefa menedżera
c) Elastyczna organizacja
d) Flexi – poradnia
e) Dla mediów
f) Narzędzia
g) Eksperci
h) Blogi
8. Umożliwiać Administratorowi zdefiniowanie nowych kategorii.
9. Umożliwiać wprowadzanie do treści słów kluczowych – tagów.
10. Do każdego rodzaju treści ma być umożliwione dodanie zdjęcia w formacie i wielkości
ustalonej przez Zamawiającego na etapie wdrożenia.
11. Do każdego rodzaju treści ma być umożliwione dodanie załącznika w formacie
i wielkości ustalonej przez Zamawiającego na etapie wdrożenia, z możliwością
pobierania załączników przez użytkowników Platformy.
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12. Do każdego rodzaju treści łącznie z treścią obrazkową (zdjęcia) ma być umożliwione
dodanie linka zewnętrznego lub wewnętrznego bezpośrednio odnoszącego do
materiałów źródłowych, jeżeli treść będzie tego wymagać.
13. Każdy artykuł ma posiadać możliwość wyróżnienia treści w postaci publikacji na stronie
głównej serwisu.
14. Każdy artykuł ma posiadać możliwość wyróżnienia, publikowania w specjalny sposób tj.
na liście ostatnio dodanych, najlepiej ocenionych, polecanych itp.
15. Każdy artykuł ma mieć możliwość ustawienia praw do komentowania i/lub oceniania.
16. Materiały wprowadzone na Platformie mogą być oceniane przez zalogowanych
Użytkowników – najwyżej ocenione materiały znajdą się na liście materiałów najwyżej
ocenionych.
17. Użytkownik może udostępniać treści z portalu na zasadach „fb share”.
III.

W obszarze wyszukiwania treści:
1. Posiadać wbudowaną wyszukiwarkę umożliwiającą użytkownikowi na odnalezienie treści
według pełno tekstowego wyszukiwania jak również poprzez słowa kluczowe (tagi).
2. Pasujące do wyszukiwania treści będą wyświetlane, jako temat oraz skrócona treść
artykułów na liście, ułożone chronologicznie do dat publikacji artykułów.
3. Umożliwiać Użytkownikowi wyszukiwanie zaawansowane.

IV.

W obszarze specjalnych treści:
1. Posiadać moduł sond umożliwiający ankietowanie Użytkowników. Moduł ma pozwalać
na oddanie głosu również przez anonimowych użytkowników.
2. Prezentacja wyników głosowania ma być graficzna (słupki) oraz procentowa.
3. Sondy mają posiadać swój czas trwania z możliwością głosowania tylko na aktywne
sondy.
4. Użytkownicy z uprawnieniami Blogera mogą prowadzić swój blog w na Platformie.
Treści wprowadzane do bloga mają swój typ: blog (felieton).
5. Blogi jednego użytkownika można przeglądać na Platformie na osobno prezentowanej
liście zawierającej temat oraz skróconą treść wpisu.
6. Zawierać podstronę z autorami publikującymi treści na Platformie (Ekspertami).
7. Posiadać funkcjonalność zliczającą ilość materiałów wprowadzonych przez autorów.
Funkcje zliczania mają mieć zastosowanie dla każdego eksperta oddzielnie i w podziale
na rodzaj publikowanych przez niego treści w blogu (np. artykuł, blog, film itp.).
8. Posiadać możliwość specjalnego filtrowania bądź oznaczenia zamieszczanych
materiałów filmowych.

V.

W obszarze komunikacji z użytkownikami:
1. Umożliwiać grupowe przesyłanie wiadomości e-mail do wszystkich, bądź wybranych
grup zarejestrowanych użytkowników na Platformie, tzw. newsletter.
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2. Posiadać wbudowane narzędzie, w którym będzie można utworzyć treść newslettera
i przesyłać go do zarejestrowanych użytkowników.

VI.

W obszarze raportowania:
1. Umożliwiać integracje z wybranym przez Zamawiającego systemem analitycznym, np.
Google Analitics, służącym do monitorowania ruchu użytkowników na stronie.
2. Umożliwić Administratorowi tworzenie zestawień ilościowych, służących do badania
przyrostu wprowadzanych treści na Platformie w rozbiciu na rodzaje treści i kategorie,
uwzględniając założony przedział czasowy według wzoru udostępnionego przez
Zamawiającego.
3. Standardowe raporty jakie ma zawierać Platforma to:
 ilość dodanych artykułów w zadanym okresie czasu (+ilość ogółem zamieszczonych)
 ilość dodanych felietonów (wpisów w blogu) w zadanym okresie czasu (+ilość ogółem
zamieszczonych)
 ilość dodanych narzędzi w zadanym okresie czasu (+ilość ogółem zamieszczonych)
 ilość dodanych Ekspertów (Blogerów) w zadanym okresie czasu (+ilość ogółem
zamieszczonych)
 ilość użytkowników w podziale na aktywnych i nieaktywnych
 ilość użytkowników, którzy założyli konto w zadanym okresie czasu (+ilość ogółem)
4. Umożliwiać monitorowanie następujących wskaźników:
 liczba pracodawców, którym umożliwiono dostęp do wiedzy nt. korzyści płynących z
wprowadzenia EFZ i metod organizacji pracy
 liczba pracodawców, u których wzrosła świadomość w zakresie EFZ i metod organizacji
pracy poprzez odwiedzenie platformy
 liczba pracodawców, u których wzrosła świadomość w zakresie korzyści oraz trudności
wynikających z wdrożenia EFZ i organizacji pracy oraz rozwiązań usprawniających
 liczba pracodawców, którym udostępniono wiedzę w zakresie wprowadzania EFZ
 liczba materiałów/narzędzi/artykułów wspomagających zarządzanie personelem
zatrudnionym na podstawie EFZ zamieszczonych przez ekspertów oraz użytkowników
platformy

Oznakowanie platformy (logotypy unijne) mają być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kod CPV:
 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
 72400000-4 Usługi internetowe
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Zamawiający:
Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
ul. Żurawia 6/12 lok.430
00-503 Warszawa
Biuro regionalne:
Ul. Warszawska 36
40-010 Katowice
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy dostarczyć osobiście, bądź przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub faxem na
numer 32 750 02 08 bądź elektronicznie na adres: przemyslawjura@ines.org.pl, w terminie do
24.09.2012 do godz. 15:00.
Termin realizacji zamówienia
październik 2012 – listopad 2012
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania; oferta powinna:
a) posiadać datę sporządzenia,
b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP1
c) być podpisana czytelnie przez Oferenta,
d) zawierać cenę łączną netto za wymienione powyżej usługi zgodne z warunkami zapytania.
e) zawierać podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
Kryterium wyboru oferty:
1. Cena – waga 100%
Wybrana zostanie oferta charakteryzująca się najniższą ceną spośród złożonych ofert.
Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: z możliwości realizacji zamówienia są
wyłączone osoby i podmioty, które powiązane są z 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 osobowo
lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
1

Wymóg podania numeru NIP nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
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prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej,
potencjalny Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania ww.
powiązań na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Proszę o dołączenie do oferty podpisanego zapytania ofertowego o nr EFZ/PARTNER/Z/1/09/2012
wraz z adnotacją o dacie otrzymania.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 784 087 239.
Z poważaniem,

Przemysław Jura
Prezes Zarządu
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______________, dnia ___________

Fundacja Instytut Nauk
Ekonomicznych i Społecznych
ul. Żurawia 6/12 lok.430
00-503 Warszawa

Dane Wykonawcy

OFERTA
dot. zapytania ofertowego nr EFZ/PARTNER/Z/1/09/2012

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr EFZ/PARTNER/Z/1/09/2012 z dnia 10.09.2012, otrzymane
dn.____________, przedstawiam koszt usługi wykonania, udzielenia licencji oraz wyłącznego dostępu
do interaktywnej platformy internetowej na rzecz projektu pn. Zatrudniam elastycznie w okresie od
09.2012 do 11.2012r. zgodnie ze specyfikacją zawartą w ww. zapytaniu.
Oferta dotyczy ceny netto za kompleksową usługę.
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Adres
NIP (w przypadku firm)
Telefon / fax
E-mail
Cena netto (za kompleksową
usługę)
Słownie

....................................................................
czytelny podpis

Załącznik nr 2
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……………………………, data ………………….
<Miejscowość>

<Nazwa i adres wykonawcy>

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWO-OSOBOWYCH
Do: Zapytanie ofertowe nr EFZ/PARTNER/Z/1/09/2012
dotyczące usługi wykonania, udzielenia licencji oraz wyłącznego dostępu do
interaktywnej platformy internetowej na rzecz projektu pn. Zatrudniam elastycznie

Tytuł projektu: Zatrudniam Elastycznie
Nr umowy: UDA-POKL.01.03.02-00-240/11-00
Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: I
Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 1.3
Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 1.3.2

Oświadczam/-y, iż nie jestem/-śmy powiązany/-i z 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 osobowo
lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
 prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
 przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………..………………………………………
czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy
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