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A OPOCZNO
miejska 6, 26-300 Opocmo
) 7363100, fax (0-44) 7363111

: 768-171-75-75

Załqcznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczajqcej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro

oiFE.042.2.2 012

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6,
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania p.n.

Założenie i opracowanie podstrony dotyczącej walorów turystycznych obszarów
wiejskich gminy Opoczno na stronie www.opoczno.pl

Zadanie realizowane jest w celu realizacji projektu "Poznaj opoczyńskie" - promocja walorów
turystycznych obszarów wiejskich poprzez wydawnictwo będące przewodnikiem po trasie turystycznej
na terenie gminy Opoczno oraz prowadzenie podstrony internetowej, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

I. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "Oferta na realizację zadania: Założenie i
opracowanie podstrony dotyczącej walorów turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno na
stronie www.opoczno.pl ••
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest założenie i opracowanie podstrony WWW dotyczącej walorów

turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno na stronie www.opoczno.pl.

Na wykonanie zamówienia składają się:

a. przygotowanie projektu podstrony internetowej obejmującego następujące

funkcjonalności w systemie CMS,

• schemat strony, uwzględniający specyfikę prezentowanej tematyki, tj. podział

materiału do umieszczenia na podstronie na 12 miejscowości, konieczność

przyporządkowania do każdej z 12 miejscowości materiału tekstowego, galerii

zdjęciowej oraz mapy miejscowości.

• przejrzystą strukturę nawigacji,

• oprawę graficzną, w tym oznakowanie strony zgodnie z Księgą wizualizacji znaku

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013,

• podstrona w polskiej wersji językowej,

• w cenie należy uwzględnić zamieszczenie pierwszego zestawu materiałów,

• dodawanie/edycja musi uwzględniać fakt, że użytkownicy będą kopiować treść z

edytorów tekstu typu Word, zamieszczać materiały w plikach w formacie: *.pdf,

* . * d * * °ff * °f.Jpg, . oc, .ppt, .tl , .gl.
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b. stała współpraca wykonawcy z zamawiającym - wykonawca jest obowiązany

opracowywać projekt graficzny i funkcjonalny podstrony w porozumieniu z

zamawiającym i uzyskać ostateczną akceptację koncepcji funkcjonalno-graficznej
podstrony,

c. testowanie i weryfikacja poprawności działania podstrony internetowej,

d. dokumentacja tworzenia struktury podstrony,

e. materiały tekstowe, fotograficzne oraz kartograficzne niezbędne do wykonania

niniejszego zlecenia dostarcza Zamawiający.

Termin wykonania zadania: 30 grudnia 2013 r.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Najniższa cena: 100%
IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej parafowany egzemplarz projektu

umowy.
V. Opis sposobu obliczania ceny.
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do
podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek
VAT.
Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obowiązuje przez cały okres obowiązywania
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji
VI. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 grudnia 2013 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego,
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, sekretariat, I piętro, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze
wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty.
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Opoczno, ul.
Staromiejska 6, budynek B, pok. 2, w dniu 18 grudnia 2013 r., o godz. 14:30. Informacja o wyborze oferty
zostanie przekazana wszystkim składającym oferty pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez nich
w formularzu oferty.
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest / są: Sylwia Olędzka, tel. 44 736 31 27,
e-mail sylwia.oledzka@um.opoczno.pl.
IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli n jkorzystniejsza

''''

oferta przewyższy kwotę środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację t g zadania.

1 3. GRU. 2013

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
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