ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ADMINISTROWANIE/2020/PZPBM
z dnia 21.05.2020 r.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1351 z późn. zm.).

ZAMAWIAJĄCY
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
NIP: 952-19-67-784, KRS: 0000233381, REGON: 140126729
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Administrowanie blokami strony qmpsystem.eu
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest administrowanie blokami strony qmpsystem.eu, w ramach projektu
„Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji
Mięsa Wołowego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie, oferta nie może obejmować częściowego
zamówienia.
5. Czy

dopuszcza

się

złożenie

oferty

wariantowej:

nie,

Wykonawca

może

złożyć

tylko jedną ofertę.
6. Termin realizacji zamówienia: 01.06 – 31.08.2020 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie stanowiące
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. W postępowaniu udział mogą wziąć Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem
terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali
pracę o podobnym charakterze. Należy wypisać zakres wykonanych prac w Załączniku nr 4
do niniejszego zapytania.

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
4. Oferty niespełniające warunków udziału w postepowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej
ocenie.
5. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie przedstawionej ceny
(Załącznik nr 3) i doświadczenia (Załącznik nr 4).
Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- zostanie złożona po terminie
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
- wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy
promocji produktów rolno-spożywczych.
Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017
roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji
produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym
nie może być osoba fizyczna, która:
a) pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
b) pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
c) jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia,
lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
d) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” dla całości zamówienia
(Załącznik nr 3) w formie pisemnej w języku polskim, który powinien zostać podpisany przez osoby
upoważnione. Brak poprawnie wypełnionego załącznika skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, które powinny zostać podpisane przez
osoby upoważnione.
3. Każdy z Oferentów ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zamówienia. Złożenie dwóch ofert
na zamówienie skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w zamówieniu.
4. Wszystkie dokumenty w tym kopie dokumentów muszą być podpisane, poświadczone
za zgodność przez osobę podpisującą ofertę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
5. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych termin na złożenie oferty
nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej,
wysłania E-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).
1.

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub drogą
(joanna.radziwonowicz@pzpbm.pl) do dnia 29 maja 2020 r do godz. 10:00.

elektroniczną

2.

Ofertę dostarczaną osobiście należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zawierającej
nazwę wykonawcy, oznaczonej:
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa
„Administrowanie blokami strony qmpsystem.eu”
Nie otwierać - dostarczyć do rąk Przewodniczącego Komisji

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Ze strony zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Joanna
Radziwonowicz, adres email: joanna.radziwonowicz@pzpbm.pl
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzpbm.pl
9. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z zasadami
obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia
Nr 7/2017/W Dyrektora Generalnego KOWR
10. Ważność oferty cenowej 7 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty.
11. Dnia 29.05.2020 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez uprzedzenia i bez podania
przyczyn.
3.

OCENA OFERT:
1. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im warunków udziału
w postępowaniu określonym w Zapytaniu.
2. W przypadku gdy oferta nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu (brak
formularza ofertowego, brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
niniejszego zapytania ofertowego – oferta zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom
nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi łącznie 100 pkt.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria formalne Zamawiający będzie kierować
się kryteriami oceny oferty:
MAX. LICZBA PUNKTÓW

KRYTERIUM
Cena

80

Doświadczenie

20

Cena - w tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg
wzoru. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Oferenci
odpowiednio mniej punktów według wzoru zamieszczonego poniżej:
C min
C = ------------------- x 80 pkt
Cx

gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „cena”;
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
Cx – cena oferty badanej.
Doświadczenie - w tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę
punktów (maksymalnie 20 pkt) w oparciu o doświadczenie (prace wykonane przez Oferenta na wpisane
do Załącznika nr 4), na podstawie wzoru zamieszonego poniżej:

Liczba punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie” = liczba prac wpisanych do
załącznika nr 4 ocenianego oferenta / liczba prac wpisanych do załącznika nr 4 przez oferenta,
który wykazał najwięcej prac x 20pkt

WYBÓR I OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY:
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
2. Zamawiający wybierze najlepszą ofertę.
3. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby
wybrany Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy
lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
4. Wybór i ogłoszenie wybranego Oferenta nastąpi w terminie: 29.05.2020 r. do końca dnia
5. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zamówieniu. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie
przekazana drogą elektroniczną
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oświadczenia
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia oferenta

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na „Administrowanie blokami strony qmpsystem.eu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy administrowania blokami strony qmpsystem.eu Polskiego Zrzeszenia Producentów
Bydła Mięsnego
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

I.
•

•

•

•

•

przedmiotem zamówienia jest administrowanie blokami strony qmpsystem.eu, podpiętych także
pod stronami bukaciarnia.pl oraz kochamwolowine.pl skierowanej do producentów żywca
wołowego wysokiej jakości oraz bloku dla ekspertów terenowych
przez definicję administracji rozumie się również między innymi zamieszczania na stronach
serwisu informacji, zdjęć i innych materiałów, przekazywanych w formie elektronicznej przez
Zamawiającego, treściowo dotyczących realizacji Projektu, w okresie związania umową.
podpięcie bloków strony qmpsystem.eu na stronach bukaciarnia.pl oraz kochamwolowine.pl,
skierowanej do producentów żywca wołowego wysokiej jakości oraz bloku dla ekspertów
terenowych
wdrożenie modułu strony internetowej przeznaczonego do komunikacji z producentami żywca
wołowego oraz doradcami poprzez budowę, implementację na stronie www.qmpsystem.eu
platformy e-learningowej na stronie qmpsystem.eu oraz jej administracja w okresie związania
umową. Platforma e-learningowa musi umożliwić przeprowadzenie zajęć on-line dla nie więcej
niż 30 uczestników jednocześnie. Platforma e-learningowa musi zapewniać: możliwość
logowania się uczestnikom poprze link wysłany w zaproszeniu drogą elektroniczną lub poprzez
indywidualne dane dostępowe przydzielane każdemu uczestnikowi indywidualnie, możliwość
jednoznacznej identyfikacji uczestników szkolenia (imię i nazwisko), możliwość interakcji
z wykładowcą w formie audio/video lub czatu, możliwość wizualnej prezentacji materiałów
szkoleniowych dla wszystkich uczestników (prezentacje PowerPoint, filmy avi, mp4 zdjęcia
jpg, png), obsługę z poziomu uczestnika przy wykorzystaniu urządzeń obsługujących system
Windows 10 w wersji 32- i 64-bitowej przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych Google
Chrome w wersji 81.0.x.x lub wyższej oraz Mozilla Firefox w wersji 76.0.1 lub wyższej przy
wykorzystaniu łącza internetowego o symetrycznej przepustowości 4 MBit/s
zrealizowanie 6 szkoleń online przy wykorzystaniu platformy e-learningowej opisanej wyżej,
w tym zatrudnienie wykładowców z tematyki dotyczącej m.in. żywienia bydła opasowego,
systemu jakości mięsa wołowego QMP, profilaktyki weterynaryjnej, czynników wpływających
na wzrost efektywności opasu oraz przygotowanie materiałów do przeprowadzenia szkoleń
w formie elektronicznej. Szkolenia muszą się odbyć do 31.08.2020 r. W szkoleniu mogą
uczestniczyć producenci żywca wołowego lub doradcy terenowi specjalizujący się w produkcji
bydła mięsnego z terenu całej Polski. Szkolenie powinny trwać nie krócej niż 6 godzin
lekcyjnych. Po każdym bloku 1,5-godzinnym powinna nastąpić przerwa min. 15 minut.
Szkolenie powinno poruszać tematykę opłacalności produkcji żywca wołowego, jego
dostosowania do wymagań środowiskowych, uczestnictwo w systemie QMP. Oferent będzie
odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji uczestników szkolenia w łącznej licznie nie
większej niż 90 osób W tym w pojedynczym szkoleniu nie może uczestniczyć mniej niż 15
osób.

•
•

Wykonanie strony www.qmpsystem.eu dostosowanej do wyświetlania na urządzenia
mobilnych (responsywność)
Dostosowanie layoutu strony www.qmpsystem.eu do wymagań Zamawiającego oraz obecnych
trendów budowania stron internetowych poprzez przedstawienie min. 2 propozycji layoutu
strony do wyboru przez Zamawiającego oraz dokonanie 1 korekty zgodnie z uwagami
Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na „Administrowanie blokami strony qmpsystem.eu”

Miejscowość:………………………, dnia ……………r.

OŚWIADCZENIE
Dane oferenta:
Nazwa:………………………………………………………………………………………….……………………
Adres:………………………………………..…………….…………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………… E-mail: ……………………………….…………..
NIP/PESEL: ………………………………………………………….

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
zgodnie z § 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów
rolno-spożywczych nie jestem osobą fizyczną, która:
1) pełni funkcje członka komisji zarządzające funduszu promocji;
2) pełni funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
3) jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia lub osobą
wykonująca w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.
4) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli, z osobą pełniąca funkcje, o których mowa w pkt 1-3.

…….………………………………….
Data i podpis Oferenta

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na „Administrowanie blokami strony qmpsystem.eu”

Miejscowość:………………………, dnia ……………r.
………………………..
Wykonawca
………………………..
Adres
………………………..
Nr telefonu, adres E-mail
……………………….
NIP/PESEL

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 1/ADMINISTROWANIE/2020/PZPBM z dnia 21 maja 2020 roku
dotyczącego administrowania blokami strony qmpsystem.eu w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansą
na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego zobowiązuje się wykonać
ww. przedmiot zamówienia za:

cenę brutto …………………………………………… zł
słownie:………………………………………………..zł

Oświadczam, że:
• wskazana w ofercie całkowita cena została prawidłowo skalkulowana i obejmuje wszelkie koszty
realizacji zadania.
• akceptuje warunki udział w postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym
i zobowiązuje się w przypadku wyboru tej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………………….
Data i podpis Oferenta

8

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego na „Administrowanie blokami strony qmpsystem.eu”

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCÓW
Lp.

Nazwa Zamawiającego
zakres wykonanych prac

Adres strony internetowej

Wartość projektu

Okres wykonywania

(kwota brutto)

usługi

DOŚWIADCZENIE
(na potrzeby oceny oferty w kryterium „Doświadczenie”)
1
2
3
4
5
6
7

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze)

…………………………………………………
(Miejscowość, data)

……………………………………………………
(Podpis Wykonawcy)

……………………………………….
Data i podpis Oferenta
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