Warszawa, 27.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/DWK/2021
1. Zamawiający:
Białołęcki Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa,
http://bok.waw.pl, http://bip.bok.waw.pl
e-mail: sekretariat@bok.waw.pl, tel / fax. 22 300 48 00;
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, do Zapytania
ofertowego nie stosuje się przepisów tej ustawy.

2. Przedmiot zamówienia
Wykonanie oraz wdrożenie dedykowanej strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią dla
Białołęckiego Ośrodka Kultury.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz wdrożenie dedykowanej strony internetowej wraz
z systemem zarządzania treścią dla Białołęckiego Ośrodka Kultury.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1.) System zarządzania treścią (CMS)
Strona internetowa musi być oparta o dedykowany system zarządzania całą treścią strony wraz
z panelem administratora dla użytkowników strony.
2.) Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
Strona internetowa musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), Wytycznych zapewniania
dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy oraz Standardach dostępności
cyfrowej
Urzędu
m.st.
Warszawy.
Link
do
powyższych
dokumentów:
https://wsparcie.um.warszawa.pl/standardy-zapewnienia-dostepnosci
3.) Wtyczki
Nie dopuszcza się używania dodatkowych wtyczek, umożlwiających tworzenie lub modyfikację wyglądu lub
funkcjonalności strony internetowej tzw. „builder’ów”, poza wtyczkami domyślnie zintegrowanymi
z systemem zarządzania treścią. Wtyczki, które nie będą używane powinny zostać odinstalowane lub
wyłączone, jeżeli odinstalowanie jest niemożliwe.
4.) Projekt graficzny
Projekt graficzny obejmie przygotowanie 3 wariantów wizualizacji przedstawiających stronę główną serwisu.

W ramach wybranego wariantu obejmie przygotowanie pełnej wersji testowej dostępnej na okres dwóch
tygodni dla Zamawiającego. Projekt graficzny przygotowany na podstawie wymogów oraz briefu
dołączonego przez zleceniodawcę.
Zawartość strony internetowej (najważniejsze elementy):

















strona przygotowana na przykładach z briefu dołączonego do zapytania ofertowego,
menu główne: „Wydarzenia”, „Zajęcia”, „Kino na BOKu”, „Kino Głębocka 66”, „3
Pokoje z kuchnią”, „O nas” „Kontakt”, „Dostępność”,
zakładki „Kino na Boku” i „Kino Głębocka 66” w formie repertuarów kinowych
(przykład w załączonym briefie),
kalendarz z podziałem na placówki (z wyróżnieniem kolorystycznym),
zakładka wydarzenia wyświetlana równolegle na głównej stronie, obok kalendarza,
wyszukiwarka w pasku menu głównego,
menu rozwijane w prawym górnym rogu,
logo w lewym górnym rogu, z możliwością wgrania pliku gif, jpg, png, mp4,
przycisk „Archiwum” z przekierowaniem do podstrony archiwum,
przycisk „Repertuar” z przekierowaniem do podstrony repertuar,
przycisk „Bilety” z przekierowaniem do podstrony bilety,
przycisk „wersja angielska”,
slaider z możliwością przypisania hiperłącza do określonej grafiki,
pasek nawigacyjny widoczny na każdej podstronie, wskazujący bieżące
położenie i umożliwiający przejście do podstron umieszczonych wyżej w
strukturze,
stopka z: mapą dojazdu, logo, danymi do faktury, adresem, danymi kontaktowymi,
polityką prywatności, wynajmem sal, BIP, newsletterem,
dodatkowe elementy strony powstałe w trakcie procesu tworzenia i akceptacji.

Pliki graficzne należy dostarczyć w następujących standardach: ai. psd. png. jpg. eps. cdr. pdf
5.) Panel sterowania dla osób niepełnosprawnych
Panel ma pokazywać opcje dla osób niepełnosprawnych. Powinien podążać za użytkownikiem podczas
przewijania strony.
6.) Polityka prywatności
Informacja o polityce prywatności musi być widoczna podczas pierwszej wizyty lub po upłynięciu czasu ważności
ciasteczka ją obsługującą. Musi być widoczna „na wierzchu”
i podążać za użytkownikiem podczas przewijania strony internetowej do momentu zapoznania się z jej
treścią.
7.) Mechanizm „ciasteczek”
Informacja o ciasteczkach musi być widoczna podczas pierwszej wizyty lub po upłynięciu czasu ważności
ciasteczka ją obsługującą. Musi być widoczna „na wierzchu” i podążać za użytkownikiem podczas przewijania
strony internetowej do momentu zapoznania się z jej treścią. Mechanizm musi pozwalać
na korzystanie z poszczególnych rodzajów ciasteczek jakie zastosowano w projekcie. Brak zgody na
wykorzystywanie jakiegokolwiek rodzaju ciasteczek nie może rzutować negatywnie na możliwość poruszania
się po serwisie.

8.) Role użytkowników w CMS
a) Poziom administrator
Użytkownik najwyższego poziomu. Pełne uprawnienia. Użytkownik wykonujący wszystkie operacje na stronie
internetowej i w CMS
b) Poziom redaktor
Użytkownik na prawach administracyjnych. Pełne uprawnienia. Użytkownik wykonujący wszystkie operacje
na stronie internetowej i w panelu CMS
c) Poziom użytkownik
Użytkownik standardowy. Uprawnienie do logowania i modyfikacji swoich danych.
9.) Zgodność ze standardami
a) Strona powinna być dostosowana do standardu WCAG 2.1
b) Strona powinna być dostosowana do standardu HTML 5 (udostepnienie kodu HTML po zakończeniu
usługi wsparcia)
10.) Responsywność
Strona internetowa musi być dostosowana do różnych przeglądarek, w tym przeglądarek na urządzeniach
mobilnych.
11.) Funkcjonalność, dodatkowe wytyczne
a) Widoczność w wynikach wyszukiwania Google
Strona internetowa powinna być indeksowana przez wyszukiwarki.
b) Szyfrowane połączenie do strony internetowej
Strona internetowa powinna być przygotowana pod zastosowanie certyfikatu SSL
c) Blokada konta po 10 nieudanych logowaniach
Blokada może być zdejmowana jedynie przez użytkownika z rolą co najmniej „redaktor”. Próg blokady może
być ustalany dowolnie poprzez zmianę ustawień w konfiguracji serwisu.
d) Pop-up
Możliwość zdefiniowania okienka „pop-up”, które będzie wyświetlane przy pierwszej wizycie lub po
upłynięciu czasu ważności ciasteczka je obsługującego.
e) Logi
a. Pomyślne logowanie do strony
b. Niepomyślne logowanie do strony
c. Zmiana hasła
d. Zmiana danych profilowych
e. Blokada konta
f) Automatyczne wylogowanie sesji
Automatyczne wylogowanie po 10 minutach braku działań ze strony użytkownika. Komunikat
o kończącej się sesji. Możliwość przedłużenia sesji w każdym momencie.
g) Tryb przerwy technicznej
Możliwość przełączenia strony internetowej w tryb przerwy technicznej.
h) Tryb dla osoby niepełnosprawnej
Możliwość przełączenia strony internetowej zgodnie z preferencjami osoby niepełnosprawnej.
i) Poprawne funkcjonowanie w przeglądarkach
Zapewnienie poprawnego funkcjonowania serwisu w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera, Google Chrome, Safari w obecnie wspieranych przez producenta wersjach.
j) Przeglądanie dokumentów PDF na stronie www.
k) Wyszukiwanie dokumentów w serwisie.
l) Automatyczne tworzenie metatagów na podstawie tytułu i treści dodanego komunikatu na stronie,
tworzenia mapy strony z określaną przez użytkownika częstotliwością.

m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
12.)

Tworzenie szczegółowych statystyk (integracja z Google Analitics).
Integracja CMS z Newslettera freshmail.
Wyszukiwanie treści na portalu.
Wydruk dowolnego artykułu przez użytkownika serwisu.
Formularz kontaktowy.
Edytor WYSIWIG który m.in. zawiera następujące opcje: zapewnienie możliwości dodawania plików
(zdjęć, dokumentów do pobrania itp.) do artykułu z poziomu edytora WYSIWIG, łatwe dodawanie
plików multimedialnych (np. z You Tube, Vimeo) bez konieczności uploadu pliku multimedialnego na
serwer WWW,
Integracja z obecnie istniejącym Biuletynem Informacji Publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury –
https://bip.bok.waw.pl/.
Zintegrowanie z wykorzystywanym obecnie przez Białołęckiego Ośrodka Kultury zintegrowanym
systemem sprzedaży biletów on-line DSB biletyna – dostarczanym przez GnP sp. z o.o. sp. k.
Multimedia powinny być uzupełnione o przyciski HTML, które powinny dobrze działać we wszystkich
popularnych czytnikach ekranu oraz przy użyciu do obsługi strony, samej klawiatury.
Możliwość przeklejania treści z programu Word (dokumentów Google) z zachowaniem
odpowiedniego formatowania.
Możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami.
Upload plików (zdjęciowych, filmowych, dźwiękowych oraz dokumentów).
Umożliwienie integracji z serwisami: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok.
Instalacja i skonfigurowanie serwisu pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu

bezpieczeństwa.
13.) Wdrożenie strony internetowej na istniejącej domenie bok www.bok.waw.pl oraz we współpracy
z podmiotem odpowiadającym za istniejącą stronę internetową BOK.
Załączniki do zapytania:
- Załącznik nr 1 - formularz oferty
- Załącznik nr 1A – formularz cenowy
- Załącznik nr 2 – brief strony internetowej BOK
- Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych usług (na potwierdzenie spełniania warunków oraz kryteria oceny ofert)
- Załącznik nr 4 - projekt umowy
- Załącznik nr 5 – informacja RODO

4. Termin wykonania zamówienia:
31 grudnia 2021 r.
5. Minimalne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50 000 zł. Na potwierdzenie posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do oferty należy załączyć skan ubezpieczenia lub
oświadczenie, iż takie ubezpieczenie zostanie przez Wykonawcę zawarte na potrzeby niniejszego

Wydarzenia.
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu oraz wdrożeniu
dedykowanych stron internetowych wraz z systemem zarządzania treścią minimum 5 tożsamych usług
o wartości 50 000 zł brutto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanych usług należy
dołączyć do oferty referencje należytego wykonania usług oraz link do portfolio lub portfolio w pliku
pdf
6. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności itp.): zgodnie z załączonym do
zapytania ofertowego wzorem umowy – załącznik nr 4.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu przedmiotu
zamówienia na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT, nie wcześniej niż w dniu realizacji umowy.
7. Kryteria oceny ofert:
Sposób oceny ofert:
Oferty, zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1 Cena 40%
2 Doświadczenie 20%
3 Portfolio 20%
4 Grafika 10%
5 Szczególne osiągnięcia 10%
Wartość wagowa wyrażona w procentach jest równa wartości wyrażonej w punktach , tj.: 1%=1 pkt
Zamawiający przy dokonywaniu wszelkich obliczeń zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch
miejsc po przecinku.
1.) Kryterium Cena (C) - waga 40%, maksymalna ilość punktów 40
Punkty przyznawane w kryterium ceny będą liczone według wzoru
Lpc = (Cn/Cbo) * 40 pkt
Lpc - liczba punktów uzyskana w kryterium cena
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cbo - cena badanej oferty
2.) Kryterium doświadczenie – 20%, maksymalna ilość punktów 20
W kryterium doświadczenie, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykazanie, że w okresie
ostatnich 5 lat, Wykonawca zrealizował usługi polegające na wykonaniu oraz wdrożeniu dedykowanych
stron internetowych wraz z systemem zarządzania treścią, ponad minimum określone w wymaganiach
dla oferentów (wymagane minimum 5 usług); jedna tożsama usługa = 2 punkty.
3.) Kryterium Portfolio (P) – waga 20%, maksymalna ilość punktów 20.
Punkty przyznawane zostaną za czytelność, estetykę, kreatywność, atrakcyjność i nowoczesność
rozwiązań graficznych zgodnie z poniższym schematem:
Kryterium portfolio Punkty
- Estetyka - 5 pkt

- Kreatywność – 5 pkt
- Atrakcyjność rozwiązań graficznych – 5 pkt
- Nowoczesność rozwiązań graficznych - 5 pkt
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca nie wskaże 4 projektów zrealizowanych (wraz z linkami do źródeł) w ostatnich 24
miesiącach od daty publikacji przetargu otrzyma 0 pkt. 4).
Wymagane projekty należy wykazać w Wykazie usług w części dotyczącej kryteriów oceny ofert.
4.) Kryterium Grafika (GR) – waga 10%, maksymalna ilość punktów 10.
Punkty przyznawane zostaną za czytelność, estetykę, kreatywność, atrakcyjność i nowoczesność
rozwiązań graficznych zgodnie z poniższym schematem:
Kryterium grafika Punkty
- Estetyka 2
- Kreatywność 3
- Atrakcyjność rozwiązań graficznych 3
- Nowoczesność rozwiązań graficznych 2
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca nie wskaże 4 projektów zrealizowanych (wraz z linkami do źródeł) w ostatnich 24
miesiącach od daty publikacji przetargu otrzyma 0 pkt. 4).
Wymagane projekty należy wykazać w Wykazie usług w części dotyczącej kryteriów oceny ofert.
5.) Kryterium Szczególne osiągnięcia -10%
W kryterium szczególne osiągniecia, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za osiągnięcia artystyczne
o zasięgu krajowym i międzynarodowym (nagrody, wyróżnienia, publikacje).
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba
punktów stanowić będzie całkowitą ocenę punktową oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w przyjętych wyżej
kryteriach oceny ofert.
Punkty zostaną obliczone wg poniższego wzoru: LP = C+ D+ P+ GR+ SzO
gdzie:
LP - oznacza całkowitą liczbę punktów przyznanych ofercie
C - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Cena” (max 40 pkt.)
D – oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie” (max 20 pkt.)
P - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Portfolio” (max 20 pkt.)
GR - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Grafika” (max 10 pkt.)
SzO - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Szczególne osiągniecia” (max 10 pkt.)
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ch) oferta

uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą ceną.

8. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego;
c) Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 PLN;
d) Wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami oraz portfolio – załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego;
e) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niezalegania na dzień złożenia oferty z wymagalnymi
należnościami o charakterze publiczno-prawnym oraz niepozostawania w stanie upadłości
i likwidacji.
9. Podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, ofertę wraz
z załącznikami (w formie skanów) należy przesyłać w formie elektronicznej (skany) na adres
e-mail: e.marianska@bok.waw.pl.
10. Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2021 r. o godzinie 12:00.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Emilia Mariańska, adres e- mail: e.marianska@bok.waw.pl
Magdalena Olbryś-Paczkowska, adres e-mail: m.olbrys-paczkowska@bok.waw.pl
Uwaga:
a) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu
Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176 t.j.).
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
e) Odmowa udzielenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą ze strony wykonawcy powoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania.
f) W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania
się (telefonicznie, e-mailowo) z Oferentami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia,
wyjaśnienia lub doprecyzowania (powyższe nie dotyczy formularza ofertowego).
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
h) Zamawiający nie wpłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po wykonaniu
zamówienia.

Załącznik nr 1

………………………………………….
(Pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia)

OFERTA
Ja/My, niżej podpisany/ni,
……………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące:
Wykonanie oraz wdrożenie dedykowanej strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią
dla Białołęckiego Ośrodka Kultury.
1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, za
cenę ryczałtową brutto: ..………….zł (słownie: …………………………………………….. zł)
w tym
podatek Vat: ………….. zł (słownie: …………………………………………….. zł)
Uwaga:
Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cenę należy określić do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. Oświadczamy, że:
a) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;
b)

posiadamy doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych
do wykonania zamówienia;

c)

znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

1

d)

nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji, nie jesteśmy objęci zarządem komisarycznym
lub sądowym, działalność nasza nie została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem
prawnym z żadnego z wymienionych tytułów;

e)

termin związania ofertą wynosi 30 dni;

f)

akceptujemy zapisy wzoru umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na uzgodnionych warunkach;

g)

stosujemy zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałamy korupcji, przestrzegamy
praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz działamy zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska;

h)

zachowujemy należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem
prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu
podatku od towarów i usług.

4. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

……………………………………………, nr. tel. ………………………, e-mail: …………………………
(imię i nazwisko)

…………………, dnia ……………

…………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy lub Wykonawców bądź
upoważnionego przedstawiciela/Wykonawcy/ów
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FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1 A do Formularza oferty

Dot.: zapytania ofertowego na: Wykonanie oraz wdrożenie dedykowanej strony internetowej wraz z
systemem zarządzania treścią dla Białołęckiego Ośrodka Kultury.
L.p. Elementy zamówienia

Ilość

Cena
Łączna cena
Jednostka
jednostkow
netto
miary
a netto

Łączna cena
brutto

1
1.1

1.2
1.3

Ilość godzin pracy oraz koszty pracy
280 godzin (w tym: 120 na projekt
graficzny, 140 na warstwę techniczną
projektu i 20 na wdrożenie)
dedykowany system zarządzania całą
treścią strony wraz z panelem
administratora dla użytkowników
strony
projekt graficzny obejmujący 3
warianty wizualizacji
panel sterowania dla osób

280

godziny

1

szt.

3

szt.

1.4 niepełnosprawnych

1

1.5 responsywność strony internetowej

1

instalacja i skonfigurowanie serwisu

1.6 pod kątem zapewnienia wysokiego

1

1.7

1

1.8

poziomu bezpieczeństwa
wdrożenie strony internetowej na
istniejącej domenie
zapewnienie dostępności strony
internetowej dla osób
niepełnosprawnych z uwzględnieniem
wszystkich wytycznych
Zamawiającego

1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

pozostałe koszty wykonawcy nie
1.9 uwzględnione powyżej mające wpływ
na cenę oferty
1.10
1.11

Wartość netto: ………………………… zł
Wartość brutto: ………………………. zł

............................................., ............... 2021 r
miejscowość

data

………………………………………………………………………….
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *
*w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub
wszyscy Wykonawcy

1

B R I E F P R O JE K TU
S T RO N Y
I N T E RN ET O WEJ B O K

Podstawowe informacje o firmie.

Branża:
Kulturalna

Zakres prac ma obejmować:

Oferowane produkty/usługi:

Wykonanie oraz wdrożenie dedykowanej strony internetowej wraz z systemem
zarządzania treścią dla Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Kulturalne wydarzenia jednorazowe i cykliczne, kino w dwóch lokalizacjach,
koncerty, festiwale, spektakle, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci
Dom sąsiedzki 3 pokoje z kuchnią, projekty edukacyjno-kulturalne
dla dowolnych grup wiekowych, wynajem sal

Oczekiwany termin realizacji:

Nazwa firmy:

Oczekiwana stylistyka projektu:

Do końca 2021

Białołęcki Ośrodek Kultury

Minimalizm, kolorystyka w czerni i bieli z dodatkowym kolorem (do ustalenia)

Adres obecnej strony www:

Co powinno wyróżniać projekt na tle konkurencji?

www.bok.waw.pl

Główne Kanały promocyjne w sieci
www.bok.waw.pl
https://www.facebook.com/BialoleckiOsrodekKultury
https://www.facebook.com/kinonaboku
https://www.facebook.com/kinoglebocka66
https://www.youtube.com/channel/UCThXnWPgWN0vcgo_3zhQJCA
Grupa docelowa:
Mieszkańcy Białołęki
Mieszkańcy Warszawy i okolic
Miejscowości położone w pobliżu dzielnicy Białołęka

Minimalistyczna forma, funkcjonalność i intuicyjność strony

Przykłady stron, które odpowiadają oczekiwaniom wizualnym.

Strona Filharmonii Narodowej http://filharmonia.pl/

Przykłady stron, które odpowiadają oczekiwaniom wizualnym.

Strona Filharmonii Narodowej http://filharmonia.pl/

Przykłady stron, które odpowiadają oczekiwaniom wizualnym.

Strona Stoart

https://stoart.org.pl/

Przykłady stron, które odpowiadają oczekiwaniom wizualnym.

Muranoteka

http://www.muranoteka.pl/

Zakładka kinowa

Kino elektronik

http://kinoelektronik.pl/

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Wykonanie oraz wdrożenie dedykowanej
strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią dla Białołęckiego Ośrodka Kultury.
Wykaz usług – spełnianie warunków udziału w zapytaniu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu oraz wdrożeniu
dedykowanych stron internetowych wraz z systemem zarządzania treścią minimum 5 tożsamych usług o
wartości min. 50 000 zł brutto każde.

Lp.

Nazwa, rodzaj i zakres zamówień
wykonanych przez Wykonawcę, w
tym: opis usługi, wartość brutto
usługi, link do portfolio

Daty wykonania
usług
od – do
(dzień-miesiąc-rok)

Nazwa i adres zlecającego
realizację usług

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanych wydarzeń należy dołączyć do oferty referencje
należytego wykonania usług oraz link do portfolio lub portfolio w pliku pdf.

..............................., ..............................,
miejscowość

data

..................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wykaz usług – kryteria oceny ofert
W celu przyznania punktów w kryteriach:
1. Portfolio (P) – waga 20%,
2. Grafika (GR) – waga 10%,

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania 4 projektów zrealizowanych (wraz z linkami do źródeł) w
ostatnich 24 miesiącach od daty publikacji przetargu otrzyma 0 pkt.).

Lp.

Nazwa, rodzaj i zakres zamówień
wykonanych przez Wykonawcę, w
tym: opis usługi, wartość brutto
usługi, link do portfolio

Daty wykonania
usług
od – do
(dzień-miesiąc-rok)

Nazwa i adres zlecającego
realizację usług

1.
2.
3.
4.

..............................., ..............................,
miejscowość

data

..................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

2

UMOWA
na stworzenie i wdrożenie strony internetowej
zawarta w Warszawie w dniu … 2021 r., pomiędzy:
Białołęckim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Vincenta Van Gogha 1 (03-188 Warszawa),
NIP: 524-19-88-895, reprezentowanym przez Karolinę Adelt-Paprocką Dyrektora, zwanym dalej
„Zamawiającym”
a
………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „…………………..” z siedzibą
w ……………………., przy ul. ………………………., posiadającym aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………………., zwanym dalej: „Wykonawcą”,
lub w przypadku spółki prawa handlowego:
……………….. z siedzibą w ……………….., przy ul. ………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy …………………………., KRS ………………………., NIP …………………….., zwaną dalej: „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez ………………………..
zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”, a każda z nich oddzielnie „Stroną”,
o treści następującej:
Umowa ze względu na wartość (poniżej 130 000 zł netto) wyłączona z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

1.

2.
3.
4.

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać nową stronę internetową Białołęckiego
Ośrodka Kultury (dalej: „strona internetowa” lub „dzieło”) oraz zaktualizować ją na serwerze
…………………………, w oparciu o Wytyczne WCAG 2.1 oraz zgodnie z wymogami wskazanymi
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także zgodnie
z założeniami określonymi w ust. 3 i 4.
Strona internetowa jako całość oraz jej części składowe będą stanowiły utwór lub utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Strona internetowa powinna spełniać założenia, które zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy.
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a. wykonania strony internetowej, a w tym do opracowania założeń funkcjonalnych dotyczących strony
internetowej w sposób zgodny z założeniami określonymi w ust. 1, 3 i 4; przekazania Zamawiającemu
wszelkich kodów źródłowych,
b. wykonania strony internetowej, a w tym do opracowania założeń funkcjonalnych dotyczących strony
internetowej w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),
Wytycznych zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy oraz
Standardach dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy, które zostały opublikowane na stronie
internetowej: https://wsparcie.um.warszawa.pl/standardy-zapewnienia-dostepnosci,
c. wykonania strony internetowej zgodnie z harmonogramem prac i w terminach określonych
w harmonogramie, zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
5. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania dzieła będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru
bez zastrzeżeń. Protokół odbioru stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło, zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Umowy, nie później niż w terminie do dnia 31.12.2021 r.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

§2
Zobowiązania, oświadczenia Stron. Procedura odbioru
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie profesjonalnego
tworzenia serwisów WWW, portali internetowych, baz danych oraz świadczenia usług w zakresie obsługi
wskazanych wyżej zbiorów informacji i zasobów internetowych, jak również świadczenia usług
utrzymywania i administrowania stronami internetowymi.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w sposób rzetelny, z należytą starannością
wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do zagwarantowania prawidłowego
przebiegu prac nad wykonaniem strony internetowej.
Budowa strony internetowej będzie prowadzona na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego
materiałów, projektów graficznych oraz zgodnie z pisemnymi ustaleniami Stron.
Zamawiający będzie na bieżąco (tj. przynajmniej raz na tydzień) informowany pisemnie lub mailowo przez
Wykonawcę o postępie prac nad budową strony internetowej i będzie miał prawo kontroli prawidłowości
i zgodności przebiegu prowadzonych w tym zakresie prac z informacjami dostarczonymi przez
Zamawiającego.
Za datę przekazania Zamawiającemu Dzieła Strony uznają datę przekazania Dzieła, w tym wszystkich jego
elementów składowych wymienionych w Umowie oraz uruchomienie wytworzonej strony internetowej na
serwerze Zamawiającego (www.bok.waw.pl).
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odebrania Dzieła po przekazaniu elementów składowych
oraz uruchomieniu wytworzonej strony internetowej na serwerze Zamawiającego.
Jeżeli wykonane Dzieło będzie wymagało uzupełnień lub poprawek, Wykonawca obowiązany jest ich
dokonać we wskazanym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 7 dni) oraz w ramach ustalonego
w § 3 niniejszej Umowy wynagrodzenia, o ile usterki nie są wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności. Warunkiem wykonania przez Wykonawcę uzupełnień lub poprawek jest ich
zgłoszenie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty przekazania Dzieła.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet informacji w tym potrzebne loginy, hasła itp. dzięki którym
Zamawiający będzie posiadał pełen dostęp do zasobów strony internetowej oraz baz danych. Zamawiający
nie wykorzysta tych danych do edycji strony internetowej przez okres, w którym będzie ona objęta
gwarancją.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

§3
Wynagrodzenie z tytułu wykonania strony internetowej
Z tytułu wykonania dzieła i przekazania go Zamawiającemu jak również przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do dzieła i utworów, o których mowa w § 4 Umowy na wszystkich
wskazanych w Umowie polach eksploatacji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia ryczałtowego, w łącznej wysokości………………..zł brutto (słownie: …………………………………..
złotych).
Wynagrodzenie będzie płatne w czterech ratach:
a) I rata w wysokości …………. zł brutto (słownie: ………………… złotych) płatna przelewem w terminie 7 dni,
od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Wykonawca wystawi fakturę po pisemnym lub mailowym
zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu graficznego, zgodnie z harmonogramem określonym
w Załączniku nr 2;
b) II rata w wysokości …………. zł brutto (słownie: ………………… złotych) płatna przelewem w terminie 7 dni,
od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Wykonawca wystawi fakturę po pisemnym lub mailowym
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wersji testowej strony internetowej, zgodnie
z harmonogramem określonym w Załączniku nr 2;
c) III rata w wysokości …………. zł brutto (słownie: ………………… złotych) płatna przelewem w terminie 7
dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Wykonawca wystawi fakturę po pisemnym lub
mailowym zaakceptowaniu przez Zamawiającego wdrożonego projektu strony internetowej, zgodnie
z harmonogramem określonym w Załączniku nr 2;
d) IV rata w wysokości …………. zł brutto (słownie: ………………… złotych) płatna przelewem w terminie 7
dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez
Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się doręczać faktury do siedziby Zamawiającego lub na adres mailowy:
……………………………..
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez
Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła, zgodnie z § 4.
Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za świadczone usługi z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz
został zgłoszony do urzędu skarbowego.
Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających
z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Za datę dokonania płatności Strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że dzieło będące przedmiotem niniejszej Umowy będzie miało indywidualny
charakter myśli twórczej, zatem będzie utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3, z chwilą przyjęcia dzieła lub jego części składowych przez
Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła jako
całości oraz do poszczególnych części składowych, przekazanych Zamawiającemu, łącznie z wszelkimi
kodami źródłowymi, które powstały w trakcie trwania niniejszej Umowy, oraz prawem do udzielania
zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego bez potrzeby uzyskania uprzedniej zgody
Wykonawcy, do nieograniczonego w czasie korzystania, modyfikacji i rozporządzania przekazanym
dziełem bez ograniczeń terytorialnych.
3. Autorskie prawa majątkowe, będące przedmiotem niniejszej Umowy obejmują prawo do modyfikacji
elementów składowych, jak również kodów źródłowych.
4. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i autorskich praw zależnych do utworów
powołanych w ust. 2 powyżej, nie wymaga podpisania przez Strony osobnego – aniżeli Umowa
– dokumentu, dokonywane jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i obejmuje następujące pola
eksploatacji łącznie:
a) stosowanie, wprowadzenie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu,
systemu lub standardu,
b) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzenie do
pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalenia lub zwielokrotnienie takich zapisów, włączając
w to sporządzenie ich kopii,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek
inne zmiany),
e) wprowadzenie do sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz rozpowszechnianie w sieci
Internet oraz w sieciach zamkniętych,
f) publiczne odtworzenie lub rozpowszechnianie,
g) zezwolenie na tworzenie utworów zależnych oraz na korzystanie z wszelkich praw do takich utworów
i rozporządzanie tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji określonych w Umowie oraz
zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z praw do takich utworów na wszystkich polach
eksploatacji określonych w Umowie,
h) prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany,
w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków
towarowych, którymi oznaczony będzie utwór,
i) prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, działań public relations, a także do oznaczenia lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także
dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
j) prawo do rozporządzania utworem lub udostępniania go do korzystania, w tym udzielania licencji na
korzystanie, na rzecz osób trzecich i na wszystkich polach eksploatacji,
k) korzystanie z nowych wersji i adaptacji w sposób określony w pkt (a)-(j).
l) wszelkich innych, niewymienionych powyżej, polach eksploatacji określonych w art. 50 i 74 ust.
4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powołanych w ust.
2, 3 i 4 powyżej, przechodzą na Zamawiającego prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie
opracowaniami tych utworów.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

Wykonawca oświadcza, że w zakresie niezbędnym dla celów związanych z realizacją zobowiązań
Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, dysponuje prawami autorskimi do korzystania z wszelkich
utworów i oprogramowania oraz utworów wykorzystywanych przy wykonywaniu Umowy, podlegających
ochronie na gruncie prawa własności intelektualnej. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym nie dotyczy projektu graficznego, udostępnionego przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że wykonane i przekazane Zamawiającemu dzieło będzie wolne od wad
prawnych, będą służyły mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do dzieła w zakresie koniecznym do
przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone,
a przeniesienie tych praw na Zamawiającego nie narusza żadnych praw własności przemysłowej
i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich,
wynikających z ewentualnego naruszenia praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej tych
osób, wskutek wykorzystania przy realizacji niniejszej Umowy, utworów podlegających ochronie na
gruncie prawa własności intelektualnej.
Wykonawca zobowiązuje się do występowania wspólnie z Zamawiającym na drodze postępowania
sądowego jako interwenient uboczny, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem lub
żądaniem skierowanym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia jej praw przez korzystanie
z wykonanego i przekazanego Zamawiającemu przez Wykonawcę dzieła. Wykonawca zobowiązuje się
zwrócić Zamawiającemu udokumentowane wydatki poniesione przez Zamawiającego na skutek
roszczenia lub żądania, o którym mowa powyżej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym albo
ostateczną decyzją administracyjną. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
Wykonawcę o wystąpieniu przez osobę trzecią z opisanym powyżej roszczeniem lub żądaniem
skierowanym przeciwko Zamawiającemu.
§5
Kary umowne, odstąpienie od umowy. Siła wyższa
W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przekazaniem dzieła w terminie określonym w § 1 ust. 6
- z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia.
Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem dzieła – z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego - ponad
10 dni, w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 6 Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić
(w całości lub w części, wedle własnego wyboru) i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy może zostać
wykonane przez Zamawiającego w terminie dwóch tygodni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przestrzega postanowień określonych w § 1 ust. 4 lit. b) i nie realizuje
Umowy zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), Wytycznymi zapewniania
dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy oraz Standardami dostępności
cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy, Zamawiający może od Umowy odstąpić (w całości lub w części, wedle
własnego wyboru) i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego
w terminie dwóch tygodni, liczonych od dnia powzięcia informacji o nienależytym wykonywaniu Umowy.
Strony uzgadniają, że kary umowne określone w ust. 1 i ust. 2 mogą być sumowane.

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę
umowną.
6. Strony uzgadniają, iż żadna z nich nie będzie odpowiedzialna względem drugiej Strony w przypadku, gdy
do wykonania Umowy nie dojdzie na skutek okoliczności tzw. ”siły wyższej”, tj. zdarzeń nagłych,
zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie można było przeciwdziałać, ani im zapobiec,
a mających wpływ na niewykonanie Umowy - w szczególności: klęski żywiołowe, żałoba narodowa, pożar,
powódź, kwarantanna, ograniczenia (zakazy) wprowadzone przez właściwe władze w związku z epidemią
wirusa COVID-19, jeżeli uniemożliwi to prawidłowe wykonanie Umowy. Strony uzgadniają, że w razie
wystąpienia siły wyższej Umowa ulega zawieszeniu. W terminie 5 dni po ustąpieniu siły wyższej, Strony
uzgodnią dalszy sposób realizacji Umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

§6
Gwarancja
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło.
Oświadczeniem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.
W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do nieodpłatnego
usunięcia wszelkich wad w funkcjonowaniu strony internetowej, stwierdzonych przez Zamawiającego.
W razie wystąpienia wad i usterek strony internetowej, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy na piśmie
lub mailowo, niezwłocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej zgłoszenia.
Zgłoszenia istnienia wad, Zamawiający składa pisemnie na adres Wykonawcy. Dopuszcza się
za równoważny sposób zgłoszenia na adres mailowy: ………………………….., poprzedzony kontaktem
telefonicznym na numer: …………………………….
W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych, określonych
w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zastępczego wykonania naprawy, po
upływie przewidzianych w gwarancji terminów, na koszt Wykonawcy.
Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych
przysługujących mu z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§7
Osoby odpowiedzialne, adresy Stron, komunikacja e-mailowa
1. W celu usprawnienia realizacji Umowy, Strony mogą porozumiewać się ze sobą za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. Do bieżących kontaktów oraz składania i przyjmowania do realizacji zleceń jednostkowych upoważnione
są następujące osoby:
a) Ze strony Zamawiającego:
……………………………….………………..
e-mail: …………………………………….
telefon: ………………….……………….
Ze strony Zamawiającego:
……………………………….………………..
e-mail: …………………………………….
telefon: ………………….……………….

b) Ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………
e-mail: ………………………………………
telefon: …………………………………….
3. Osoby wymienione w ust. 2 nie są uprawnione do składania oświadczeń woli zmieniających treść niniejszej
Umowy chyba, że posiadają stosowne pisemne pełnomocnictwo.
§8
Oświadczenie
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane
identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia i nazwiska), przedmiot Umowy i wysokość
wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
§9
Klauzula informacyjna
[do uzupełnienia po wyborze Wykonawcy]

1.
2.
3.
4.
5.

§ 10
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną cześć Umowy stanowią Załączniki:
a. Załącznik nr 1 - Założenia strony internetowej,
b. Załącznik nr 2 - Harmonogram,
c. Załącznik nr 3 - Protokół odbioru,
d. Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy,
e. Załącznik nr 5 – Brief.

___________________________
Zamawiający

___________________________
Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy nr …. z dnia ……..
Założenia strony internetowej:
1. System zarządzania treścią (CMS)
Strona internetowa musi być oparta o dedykowany system zarządzania całą treścią strony wraz
z panelem administratora dla użytkowników strony.
2. Wtyczki
Nie dopuszcza się używania dodatkowych wtyczek, umożlwiających tworzenie lub modyfikację
wyglądu lub funkcjonalności strony internetowej tzw. „builder’ów”, poza wtyczkami domyślnie
zintegrowanymi z systemem zarządzania treścią. Wtyczki, które nie będą używane powinny zostać
odinstalowane lub wyłączone, jeżeli odinstalowanie jest niemożliwe.
3. Projekt graficzny
Projekt graficzny obejmie przygotowanie 3 wariantów wizualizacji przedstawiających stronę główną
serwisu. W ramach wybranego wariantu obejmie przygotowanie pełnej wersji testowej dostępnej na
okres dwóch tygodni dla Zamawiającego. Projekt graficzny przygotowany na podstawie wymogów oraz
briefu dołączonego przez Zamawiającego.
Zawartość strony internetowej (najważniejsze elementy):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strona przygotowana na przykładach z briefu dołączonego do zapytania ofertowego,
menu główne: „Wydarzenia”, „Zajęcia”, „Kino na BOKu”, „Kino Głębocka 66”, „3 Pokoje
z kuchnią”, „O nas” „Kontakt”, „Dostępność”,
zakładki „Kino na Boku” i „Kino Głębocka 66” w formie repertuarów kinowych (przykład
w załączonym briefie),
kalendarz z podziałem na placówki (z wyróżnieniem kolorystycznym),
zakładka wydarzenia wyświetlana równolegle na głównej stronie, obok kalendarza,
wyszukiwarka w pasku menu głównego,
menu rozwijane w prawym górnym rogu,
logo w lewym górnym rogu, z możliwością wgrania pliku gif, jpg, png, mp4,
przycisk „Archiwum” z przekierowaniem do podstrony archiwum,
przycisk „Repertuar” z przekierowaniem do podstrony repertuar,
przycisk „Bilety” z przekierowaniem do podstrony bilety,
przycisk „wersja angielska”,
slaider z możliwością przypisania hiperłącza do określonej grafiki,
pasek nawigacyjny widoczny na każdej podstronie, wskazujący bieżące położenie
i umożliwiający przejście do podstron umieszczonych wyżej w strukturze,
stopka z: mapą dojazdu, logo, danymi do faktury, adresem, danymi kontaktowymi,
polityką prywatności, wynajmem sal, BIP, newsletterem,
dodatkowe elementy strony powstałe w trakcie procesu tworzenia i akceptacji.

Pliki graficzne należy dostarczyć w następujących standardach: ai. psd. png. jpg. eps. cdr. pdf
4. Panel sterowania dla osób niepełnosprawnych

Panel musi pokazywać opcje dla osób niepełnosprawnych. Musi podążać za użytkownikiem
podczas przewijania strony.
5. Polityka prywatności
Informacja o polityce prywatności Musi być widoczna podczas pierwszej wizyty lub po upłynięciu
czasu ważności ciasteczka ją obsługującą. Powinna być widoczna „na wierzchu”
i podążać za użytkownikiem podczas przewijania strony internetowej do momentu zapoznania się
z jej treścią.
6. Mechanizm „ciasteczek”
Informacja o ciasteczkach musi być widoczna podczas pierwszej wizyty lub po upłynięciu czasu
ważności ciasteczka ją obsługującą. Musi być widoczna „na wierzchu” i podążać za użytkownikiem
podczas przewijania strony internetowej do momentu zapoznania się z jej treścią. Mechanizm ma
pozwalać na korzystanie z poszczególnych rodzajów ciasteczek jakie zastosowano w projekcie.
Brak zgody na wykorzystywanie jakiegokolwiek rodzaju ciasteczek nie może rzutować negatywnie
na możliwość poruszania się po serwisie.
7. Role użytkowników w CMS
a) Poziom administrator
Użytkownik najwyższego poziomu. Pełne uprawnienia. Użytkownik wykonujący wszystkie operacje na
stronie internetowej i w CMS
b) Poziom redaktor
Użytkownik na prawach administracyjnych. Pełne uprawnienia. Użytkownik wykonujący wszystkie
operacje na stronie internetowej i w panelu CMS
c) Poziom użytkownik
Użytkownik standardowy. Uprawnienie do logowania i modyfikacji swoich danych.
8. Zgodność ze standardami
a) Strona musi być dostosowana do standardu WCAG 2.1
b) Strona musi być dostosowana do standardu HTML 5 (udostepnienie kodu HTML po zakończeniu usługi
wsparcia)
9. Responsywność
Strona internetowa musi być dostosowana do różnych przeglądarek, w tym przeglądarek
na urządzeniach mobilnych.
10. Funkcjonalność, dodatkowe wytyczne
a) Widoczność w wynikach wyszukiwania Google
Strona internetowa musi być indeksowana przez wyszukiwarki.
b) Szyfrowane połączenie do strony internetowej
Strona internetowa musi być przygotowana pod zastosowanie certyfikatu SSL
c) Blokada konta po 10 nieudanych logowaniach
Blokada może być zdejmowana jedynie przez użytkownika z rolą co najmniej „redaktor”. Próg blokady
może być ustalany dowolnie poprzez zmianę ustawień w konfiguracji serwisu.

d) Pop-up
Możliwość zdefiniowania okienka „pop-up”, które będzie wyświetlane przy pierwszej wizycie lub po
upłynięciu czasu ważności ciasteczka je obsługującego.
e)
•
•
•
•
•

Logi
Pomyślne logowanie do strony
Niepomyślne logowanie do strony
Zmiana hasła
Zmiana danych profilowych
Blokada konta

f)

Automatyczne wylogowanie sesji
Automatyczne wylogowanie po 10 minutach braku działań ze strony użytkownika. Komunikat
o kończącej się sesji. Możliwość przedłużenia sesji w każdym momencie.

g) Tryb przerwy technicznej
Możliwość przełączenia strony internetowej w tryb przerwy technicznej.
h) Tryb dla osoby niepełnosprawnej
Możliwość przełączenia strony internetowej zgodnie z preferencjami osoby niepełnosprawnej.
i)

Poprawne funkcjonowanie w przeglądarkach
Zapewnienie poprawnego funkcjonowania serwisu w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera, Google Chrome, Safari w obecnie wspieranych przez producenta wersjach.

j)

Przeglądanie dokumentów PDF na stronie www.

k) Wyszukiwanie dokumentów w serwisie.
l)

Automatyczne tworzenie metatagów na podstawie tytułu i treści dodanego komunikatu na stronie,
tworzenia mapy strony z określaną przez użytkownika częstotliwością.

m) Tworzenie szczegółowych statystyk (integracja z Google Analitics).
n) Integracja CMS z Newslettera freshmail.
o) Wyszukiwanie treści na portalu.
p) Wydruk dowolnego artykułu przez użytkownika serwisu.
q) Formularz kontaktowy.
r) Edytor WYSIWIG który m.in. zawiera następujące opcje: zapewnienie możliwości dodawania plików
(zdjęć, dokumentów do pobrania itp.) do artykułu z poziomu edytora WYSIWIG, łatwe dodawanie
plików multimedialnych (np. z You Tube, Vimeo) bez konieczności uploadu pliku multimedialnego na
serwer WWW,

s) Integracja z obecnie istniejącym Biuletynem Informacji Publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury –
https://bip.bok.waw.pl/.
t) Zintegrowanie z wykorzystywanym obecnie przez Białołęckiego Ośrodka Kultury zintegrowanym
systemem sprzedaży biletów on-line DSB biletyna – dostarczanym przez GnP sp. z o.o. sp. k.
u) Multimedia mają być uzupełnione o przyciski HTML, które mają dobrze działać we wszystkich
popularnych czytnikach ekranu oraz przy użyciu do obsługi strony, samej klawiatury.
v) Możliwość przeklejania treści z programu Word oraz (dokumentów Google z zachowaniem
odpowiedniego formatowania.
w) Możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami.
x) Upload plików (zdjęciowych, filmowych, dźwiękowych oraz dokumentów).
y) Umożliwienie integracji z serwisami: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok.
11. Instalacja i skonfigurowanie serwisu pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa.
12. Wdrożenie strony internetowej na istniejącej domenie bok www.bok.waw.pl oraz we
współpracy z podmiotem odpowiadającym za istniejącą stronę internetową BOK.

Załącznik nr 2 do Umowy nr …. z dnia ……..
Harmonogram
I.
II.
III.
IV.

do 19.11.2021 projekt graficzny;
do 15.12.2021 oddanie wersji testowej strony internetowej;
do 31.12.2021 przekazanie i wdrożenie gotowego projektu strony internetowej;
do 31.12.2021 podpisanie protokołu odbioru.

Załącznik nr 3 do Umowy nr …… z dnia …….
*) niepotrzebne skreślić
Protokół odbioru dzieła
sporządzony dnia ………………………………………. w Warszawie
dotyczący przekazania dzieła polegającego na:
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Strony uczestniczące w odbiorze:
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
Zamawiający postanawia:
przyjąć dzieło bez zastrzeżeń,*)
przyjąć dzieło z zastrzeżeniami:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nie przyjąć dzieła ze względu na:*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(powód odmowy odebrania dzieła)

Zamawiający

Wykonawca

............................................

.............................................

(podpis)

(podpis)

Załacznik nr 5 do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne
Klauzula informacyjna
Niniejsza informacja ma na celu przekazanie podstawowych informacji o warunkach, na jakich Pani/Pana dane osobowe
przetwarza Białołęcki Ośrodek Kultury z siedzibą w Warszawie.
1. Informacje dotyczące administratora danych
Białołęcki Ośrodek Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa jest administratorem danych
(Administrator), które pozyskuje w toku postepowania o zamówienie publiczne. Z Administratorem można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat.bok@waw.bok.pl
2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który ma służyć radą w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych. Można zadać mu pytanie dotyczących Pani/Pana danych, pisząc do niego na adres: iod@bok.waw.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest zamiar zawarcia przez Panią/Pana umowy na wykonanie zamówienia wyrażony
poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz. 2019) oraz akty wykonawcze do tej
ustawy ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2020 poz. 164).
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO.1
4. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres
5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą
wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne.
2. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach,
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz.2019).
3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być
podmioty, z którymi BOK zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia
technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
BOK korzystając z usług oferowanych przez Google może przekazywać Pani/Pana dane osobowe spółce Google LLC
w Delaware z siedzibą Amphitheatre Parkway nr 1600, Mountain View, California 94043, USA (dalej “Google”), która może
przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
w tym w stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają stosowną
infrastrukturę. Podstawą prawną ewentualnego transferu danych osobowych przez BOK do krajów trzecich,
w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej są stosowane w umowie z Google LLC standardowe klauzule umowne,
zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google zapewnia przy tym, że przetwarzając Twoje dane osobowe zawsze stosuje
odpowiednie zabezpieczenia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127
z 23.05.2018, s. 2).
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7. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
RODO daje Pani/Panu szereg uprawnień w związku z przetwarzaniem danych osobowych we ww. celu. Pani/Pan ma prawo
żądania od nas:
a. uzyskania informacji, że przetwarzamy dane osobowe na Pani/Pana temat;
b. uzyskania kopii danych osobowych, które pozyskaliśmy na Pani/Pana temat, przy czym w przypadku, gdyby
przekazanie kopii tych danych lub udzielenie informacji, na temat tego, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy zażądać od Pani/Pana dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
c. sprostowania lub uzupełnienia danych, ale realizacja tego prawa nie może naruszać integralności protokołu, jak
i załączników;
d. usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
e. ograniczenia danych, ale zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowanie o zamówienie publiczne;
f. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może
być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia,
zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.
2019) oraz aktów wykonawczych.
9. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, że naruszamy przepisy RODO.

