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ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Przedmiot zamówienia  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przygotowania strony 

internetowej / platformy wymiany doświadczeń dotyczącej obsługi studentów, kadry z zagranicy i 

problematyki umiędzynarodowienia, związanej z realizowanym przez uczelnię projektem #SGH4U 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i 

potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach 

Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu  nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.  

Zamówienie obejmuje:  

1. Wykonanie i wdrożenie w sieci strony internetowej (platformy wymiany doświadczeń) 

poświęconej obsłudze studentów, studentów zagranicznych i problematyce 

umiędzynarodowienia, w ramach projektu „Welcome to Poland” finansowanego przez 

Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój).  

2. Przeprowadzenie szkolenia dla min. trzech (3) osób z obsługi CMS wraz  z przekazaniem instrukcji 

obsługi i konfiguracji systemu.  

3. Przekazanie dokumentacji technicznej w zakresie konfiguracji systemu oraz autorskich 

majątkowych praw do utworów.  

4. Wsparcie techniczne przez okres min. 2 lat z możliwością przedłużenia.  

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załączniku Nr 3: Specyfikacja 

zamówienia. 

II. Sposób przygotowania oferty  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

5. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania.  

6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert,  a upoważnienie 

do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

dołączonych do oferty.   
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III. Termin i sposób składania ofert  

1.  Oferty należy złożyć do dnia 04.11.2019 r., do godziny 10.00.  

2.  Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

3.  Oferty można składać:  na adres: Centrum Programów Międzynarodowych, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, ul. Rakowiecka 24, 02-554 Warszawa  

4.  Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert w formie zeskanowanego dokumentu przekazywanego 

za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mtymin@sgh.waw.pl przy czym Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu wersję papierową oferty przed dniem podpisania 

umowy. 

5.  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:  

• wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania 

ofert,  

• zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w ten sam sposób 

jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.  

IV.  Kryteria wyboru oferty  

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

a) Cena – do max. 50 pkt.   

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru: 

C_x=C_min/C_i    x 50 pkt 

Gdzie:  

C_x - liczba punktów za kryterium „cena” przyznana ocenianej ofercie 

C_min - najniższa cena ofertowa brutto 

C_i - cena brutto ocenianej oferty 

b) Doświadczenie – max. 30 pkt., tj. 10 pkt. za każdą zrealizowaną usługę odpowiadającą 

przedmiotowi zamówienia, wykonaną w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert. Zrealizowanie usługi zostanie wykazane za pomocą kopii referencji przedstawionych 

przez Wykonawcę lub innego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę.  
 

c) Uszczegółowiona oferta wsparcia technicznego – max. 20 pkt.   
 

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób, o którym mowa w ust. 1, 

gdyż zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych 

ofert dokona wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zapewniającej najlepsze 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3. Cenę oferty należy podać netto i brutto, w złotych polskich.  

4. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę obejmuje wszystko, co może być konieczne dla 

właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
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5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom. 

V. Termin związania ofertą  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zawarcia umowy z wybranym 

wykonawcą albo unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

wykonawcy.   

VI. Wybór wykonawcy i sposób przekazania informacji o wyborze 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w niniejszym  zaproszeniu.  

2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 

na podany adres e-mail Wykonawcy. 

3. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z przynależną do niego Specyfikacją zamówienia, 

stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania oraz umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.  

VII. Osoba do kontaktu z wykonawcami  

Pani Marta Tymińska, Centrum Programów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie, tel. 22 564 7823, adres e-mail: mtymin@sgh.waw.pl 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia 

nieprzedłożonych dokumentów.  

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy: ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

5. Integralną część niniejszego Zapytania stanowią następujące załączniki:  

• Nr 1: Formularz ofertowy  

• Nr 2: Wzór umowy  

• Nr 3: Specyfikacja zamówienia  

• Nr 4: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 


