Warszawa 12 kwietnia 2019

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
Zapytanie ofertowe, na realizację zadania pn.:
Wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego czasopisma IARP pt.
„Zawód:Architekt” pod domenami „www.zawod-architekt.pl” i
„www.zawodarchitekt.pl”.

I.

Dane Zamawiającego
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Stawki 2A w Warszawie
(dalej: „IARP”)

II.

Opis przedmiotu zamówienia
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej– właściciel praw i wydawca czasopisma
(dwumiesięcznika) „Zawód:Architekt”, zleci: wykonanie i wdrożenie serwisu
internetowego czasopisma IARP „Zawód:Architekt” działającego pod domenami
„www.zawod-architekt.pl” i „www.zawodarchitekt.pl”.
Zapytanie ofertowe ma wyłonić wykonawcę, który podpisze z Izbą Architektów RP
umowę na wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego w oparciu o istotne
postanowienia umowne, zawarty w niniejszym ogłoszeniu.

III.

Informacje o czasopiśmie „Zawód:Architekt”
Czasopismo „Zawód:Architekt” jest dwumiesięcznikiem wydawanym przez Izbę
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w nakładzie ok 14.000 egzemplarzy i rozsyłanym
za darmo do członków izby. Ponadto jest wysyłane za darmo do przedstawicieli władz
różnych szczebli i organów, kadry dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, inwestorów
– m.in. deweloperów, organizacji społecznych. Jest to wydawnictwo branżowe, którego
celem jest: upowszechnianie wiedzy, wspieranie nauki i inicjatyw kulturalnych,
wspieranie publicystyki i promocji zawodowej, przekaz informacyjny, techniczny i
naukowotechniczny, zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przez architektów, poprzez dostarczenie członkom IARP
profesjonalnej informacji związanej z wykonywaniem zawodu architekta,
upowszechnienie wysokich standardów wykonywania zawodu architekta; informacja o
bieżących działaniach władz IARP, o wydarzeniach IARP i innych – branżowych,
budowa marki i wizerunku IARP;

IV.

Podstawowe założenie funkcjonalne serwisu internetowego Z:A
1. Publikowanie treści zawartych w czasopiśmie Izby Architektów RP
“Zawód:Architekt” oraz dodatkowych innych treści, w szczególności aktualności,
których publikacja nie była możliwa w edycji drukowanej czasopisma.
2. Nowoczesny design oparty na schemacie blokowym (treść i obraz) zawierającym
treści zmienne i stałe oraz menu zawierające odnośniki.

3. Poruszanie się po stronie oparte na minimalnej liczbie kliknięć, przyjazne dla
użytkownika.
4. Dostosowanie do najpopularniejszych urządzeń stacjonarnych i mobilnych oraz
przeglądarek/systemów.
5. Rozpoznawanie kluczowych treści przez wyszukiwarki internetowe, wraz z bieżącą
analizą treści pod kątem SEO oraz możliwość udostępniania treści na portalach
społecznościowych.
6. Mechanizm analityczny pokazujący popularność i ruch na poszczególnych
elementach portalu.
7. Panel administracyjny z możliwością udzielania uprawnień użytkownikom i
zarządzania portalem.
8. Intuicyjna i prosta metoda wprowadzania, zarządzania i sortowania treścią
(artykułami) i grafiką (intuicyjny CMS). Moduły do zarządzania stronami statycznymi,
newsami, sekcją boczną, stroną główną, newsletterem, wyszukiwarką treści, itp.
9. Portal wykonany (zaprogramowany) w oparciu o nowoczesny system, który będzie
umożliwiał jego zmiany, rozwój i dostosowanie do dodatkowych potrzeb.
10. System zarządzania reklamami na stronie z możliwością zaprogramowania
czasookresu wyświetlania.
11. Subskrypcje newslettera Z:A przygotowywanego przez wydawcę Z:A
12. Subskrypcja powiadomień o nowych numerach Z:A dostępnych w formie .pdf
13. Aktywny kalendarz wydarzeń

V.

Etapy wdrożenia serwisu Z:A
1. Opracowanie koncepcji graficznej i funkcjonalnej portalu podlegającej ocenie i
akceptacji zamawiającego. Koncepcja graficzna powinna zostać dostosowana do
nowej szaty graficznej czasopisma (nr 65)
2. Opracowanie portalu (programowanie informatyczne) w oparciu o koncepcję.
3. Uzupełnienie treści dostarczonej przez zamawiającego oraz przeniesienie
istniejących treści od numeru 65 (numer 66 jest w trakcie druku).
4. Link do istniejącej (archiwalnej) strony Z:A.
5. Przedstawienie portalu do testów przez zamawiającego - sandbox
6. Uruchomienie portalu pod domeną zamawiającego na serwerze zamawiającego.
7. Wprowadzanie poprawek likwidujących błędy i optymalizujących stronę internetową
w okresie gwarancji 2 lata.
8. Po okresie gwarancyjnym ewentualne pełnienie nadzoru technicznego nad portalem
– w ramach osobnej umowy

VI.

Oczekiwany czas realizacji
1. Podpisanie umowy – 2 tygodnie od czasu wyboru wykonawcy
2. Przygotowanie etapów wdrożenia (V.1 i V.2) – 4 tygodnie
3. Uruchomienie serwisu (V.3, V.4, V.5, V.6) – 2 tygodnie
4. Gwarancja (V.7) – 2 lata od daty wdrożenia i uruchomienia serwisu
5. Nadzór techniczny nad serwisem (V.9) – umowa w rocznym cyklu

VII.

Obecny serwis Z:A
1. Obecnie funkcjonuje stara wersja serwisu „Zawodu:Architekt” pod adresem
http://www.zawod-architekt.pl/. Serwis zawiera archiwalne numery czasopisma (od

numeru 1 do numeru 64). Docelowo obecna zawartość serwisu byłaby do
przeniesienia do archiwum.
2.
VIII. Istotne postanowienia umowy
1. W ramach umowy Wykonawca przenosie na zamawiającego lub udzieli
nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie licencji, która winna obejmować, co
najmniej pola eksploatacji obejmujące trwałe i czasowe zwielokrotnianie programu
komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie (bez limitu, co do środowisk), wykorzystanie w zakresie wszystkich
funkcjonalności, wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie,
utrwalanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie,
instalowanie i deinstalowanie oprogramowania, a także sporządzanie kopii
zapasowej.
2. W ramach umowy IARP oczekuje nabycia wszelkich praw w tym praw autorskich do
stworzonej strony lub nabycia nieograniczonej w czasie i nieodwołalnej licencji w
tym zakresie. Jednocześnie IARP w ramach nabytych praw oczekuje możliwości
wykonywania wszelkich praw zależnych do oprogramowania, w tym dokonywania
jego aktualizacji, modyfikacji i parametryzacji we własnym imieniu lub poprzez ich
zlecanie osobom trzecim.
3. Płatność odbywać się będzie w trzech ratach (60% kwoty zryczałtowanej z chwilą
zakończenia prac graficznych i programistycznych, 30% kwoty zryczałtowanej z
chwilą zakończenia wdrożenia serwisu internetowego na domenach Z:A, 10% po
okresie 2 lat od zakończenia gwarancji z chwilą zakończenia nadzoru
informatycznego)
IX.

Warunki oferty
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub KRS uprawniająca do
wykonywania czynności objętych zamówieniem, zgodnie z aktualnym stanem
prawnym,
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do
wykonania zamówienia
3. Zapewnią realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
treścią niniejszego ogłoszenia oraz zawartą umową,
4. Złożą wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszym ogłoszeniu
zawierającym warunki oferty.
5. Zaproponują warunki organizacyjne i finansowe odpowiadające możliwościom
Udzielającego zamówienie.

X.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów
1. Informacje o cenie, wraz z wymaganymi załącznikami w formie, należy przesłać
drogą elektroniczną (emailem) na adres Biura IARP, na adres
izba@izbaarchitektow.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 w
tytule wiadomości proszę napisać „Zapytanie ofertowe na wykonanie i wdrożenie
serwisu internetowego czasopisma Z:A”
2. W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do
biura Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa.

3.
4.
5.
6.

XI.

XII.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
Oferty niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone
Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Oferty wraz załącznika oraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami nie
będą zwracane Oferentowi.

Kryteria oceny formalnej:
1. termin złożenia oferty
2. kompletność załączników wymaganych w ogłoszeniu (Wypełnione załączniki nr 1
oraz podpisany załącznik nr 2)
Kryteria oceny merytorycznej
L.p. Nazwa kryterium
1.

Możliwa liczba
punktów

Kadra – kwalifikacje i doświadczenie podmiotu oraz
zespołu, przy którego udziale będzie realizowana usługa.
(Załącznik nr 1 - Linki referencyjne)

0-50 pkt.

2.

Kosztorys oferty sporządzony na formularzu zgodnym z
załącznikiem nr 1 (najniższa wycena)

0-40 pkt

3.

Czas opracowania (najkrótszy czas realizacji)

0-10 pkt

Ogółem

0-100 pkt

1. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków
Prezydium KRIA stanowi „ocenę oferty”.
2. Decyzję o wyborze oferenta podejmuje Uchwałą Krajowa Rada IARP na podstawie
rekomendacji Prezydium IARP.
3. Informacja o wynikach zostanie opublikowana niezwłocznie, na stronie internetowej
IARP.
4. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem zawarcia umowy.
XIII. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji:
1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie X pkt. 1 niniejszego zapytania
ofertowego IARP odrzuci.
2. IARP zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. IARP zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub
kilkoma wykonawcami.
4. IARP zastrzega sobie prawo do uzupełnienia i weryfikacji dokumentów
potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez IARP (nie rodzi skutków w postaci
zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych
warunków współpracy.

6. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. IARP zastrzega sobie
możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania
postępowania lub niewybrania oferty.
7. W przypadku nie wycenienia wszystkich pozycji Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.
8. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
XIV. Załączniki do ogłoszenia o zapytanie ofertowe.
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z
zapytaniem ofertowym, przekazywana zgodnie z przepisami prawa (RODO).
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.
XV. Osobą do kontaktów w sprawach dotyczących zapytania ofertowego
1. sekretarz Rady Krajowej Izby Architektów RP arch. Wojciech Gwizdak e-mail
w.gwizdak@izbaarchitektow.pl, tel. 604 465 305

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zapytanie ofertowe.

Formularz Ofertowy
1. Nazwa podmiotu składającego ofertę:

2. Linki referencyjne do stron www autorstwa oferenta:
a)
b)
c)
3. Wycena
1

opis

cena netto

2 koncepcja graficzna spójna ze schematem
graficznym serwisu internetowego
„Zawód:Architekt”
3 opracowanie (programowanie informatyczne)
serwisu internetowego „Zawód:Architekt”
4 moduły funkcjonalne
5 nadzór informatyczny nad stroną przez okres
2 lat od zakończenia gwarancji
5

łącznie

czas
opracowania

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytanie ofertowe.
Wzór oświadczenie i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
związku z zapytaniem ofertowym, przekazywana zgodnie z przepisami prawa (RODO).
POLITYKA PRYWATNOŚCI - DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW IZBY
ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I IZB OKRĘGOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1.
Jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako uczestników zapytania
ofertowego, na realizację zadania pn.
Wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego czasopisma IARP pt.
„Zawód:Architekt” pod domenami „www.zawod-architekt.pl” i
„www.zawodarchitekt.pl”.
2.
Nasze dane: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie , ul.
Stawki 2A, NIP: 5252228219.
3.
Przetwarzamy wyłącznie dane znajdujące się w treści złożonej przez Państwa oferty.
W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, informacje o
posiadanych kwalifikacjach lub wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
4.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.
Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda.
6.
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres
wymagany obowiązującymi przepisami prawa. Nie dłużej niż 2 lata po upływie tego okresu
dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe –
trwale zniszczone.
7.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie oceny ofert może
uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z zapytania
ofertowego. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do
wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
8.
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
9.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia do składnia
ofert.
10.
Ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa
dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem
Państwa zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

