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Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 1/04/RPO/2014 Prezesa Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie 

określający REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 - 

70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie portalu internetowego w ramach projektu pn. „Kampania 

informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.” 

 

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO 

prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego 

 

na wykonanie portalu internetowego w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - 

promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.” 

 

Część ogólna 

§ 1 

Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią: 

1) art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 

z późn. zm.). 

2) Wytyczne instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze 

środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

stanowiące załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 60/1297/11 z 

dnia 12.07.2011. 

 

§ 2 

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i tryb postępowania w przetargu pisemnym otwartym 

oraz w szczególności  przedmiot zamówienia, warunki uczestnictwa wykonawców, kryteria i 

sposób oceny ofert na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania 

usługami PIG w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu 

usług PIG dla podkarpackich MSP”. 

2.      Przetarg jest organizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 

Krosno, NIP: 684-00-19-826,  zwanego w dalszej części „Organizatorem” reprezentowanym                                                                                                                                                                                         

przez Prezydium Podkarpackiej Izby Gospodarczej. 

3. Przetarg ma na celu zawarcie umowy. 
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§ 3 

1.       Przetarg wszczyna się poprzez opublikowanie przez Organizatora ogłoszenia o przetargu 

2.       Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w następujący sposób: 

1) na stronie internetowej pod adresem: www.pigkrosno.pl 

2) na tablicy ogłoszeń Podkarpackiej Izby Gospodarczej 

 

Określenie przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji zamówienia 

§ 4 

1. Podstawowe wymagania 

a) Wykonawca jest autorem lub posiadaczem praw licencyjnych do wdrażanego systemu. Prawa 
te  w momencie wykonania i oddania systemu przekazuje Zamawiającemu.  

b) Wykonawca dostarczy i wdroży kompletny portal internetowy zgodny z zamówieniem oraz 
zainstaluje go na maszynie docelowej. 

c) Struktura wykonania portalu musi pozwalać na jego rozbudowę oraz umożliwiać tworzenie 
do niego dodatkowych modułów w przyszłości. 

d) Wymagana jest konstrukcja portalu w oparciu o system zarządzania treścią (CMS – Content 
Management System). 

e) Wdrożenie systemu CMS może zostać oparte na rozwiązaniu Open Source. Wybór 
optymalnego systemu CMS pozostaje w gestii Wykonawcy, który na jego zastosowanie musi 
uzyskać zgodę Zamawiającego. 

f) Zakłada się, że portal wykorzystywać będzie bazę danych MSSQL/MySQL/PostgreSQL. Nie 
dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych podstron internetowych. 

g) Portal musi umożliwiać prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę stron dla użytkowników 
następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer (od wersji 7 i wyżej), 
Mozilla Firefox (od wersji 3.5 i wyżej), Opera (od wersji 9.6 i wyżej), Google Chrome (od 
wersji 5.0 i wyżej), Safari (od wersji 5.0 i wyżej). 

h) Wymagane jest zastosowanie technologii takich jak: HTML (preferowane HTML 5), CSS 
(preferowane CSS 3), PHP, AJAX, FLASH, bądź technologii o porównywalnych możliwościach.  

i) Minimalną rozdzielczością wymaganą do prawidłowego wyświetlania stron portalu będzie 
1024x768 pikseli. 

j) Portal musi być dostosowany do prawidłowego wyświetlania na urządzeniach mobilnych 
(telefon komórkowy, smartfon, palmtop, pocket PC) i jednocześnie być zgodny  
z rekomendacjami stawianymi przez W3C dla tych urządzeń: Mobile Web Best Practices 1.0, , 
z zachowaniem kodowania UTF-8. Format obrazków: JPG, GIF-89a (nieprzeźroczyste, 
nieanimowane). Ciężar strony: do 200 kB.  

k) Portal w całości  musi wykorzystywać wyłącznie: 

 technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój portalu bez konieczności 
zakupu jakiejkolwiek licencji bądź oprogramowania; 

http://www.pigkrosno.pl/


 

Strona 3 z 20 
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

 pozostałe technologie, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie 
koszty licencji niezbędne do uruchomienia systemu. 

l) Portal musi zapewnić dokładną walidację danych pobieranych z formularzy, danych URL oraz 
być odporny między innymi na następujące zagrożenia: 

 ataki semantyczne na adres URL,  
 ataki związane z ładowaniem plików, 
 ataki typu cross-site scripting,  
 ataki typu CSRF, 
 ataki spamowe,  
 podrabianie zatwierdzenia formularza,  
 sfałszowanie żądania HTTP,  
 ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 
 wstrzykiwanie kodu SQL,  
 ujawnienie danych przechowywanych w bazie, 
 kradzież cookies,  
 przechwytywanie sesji,  
 zafiksowanie sesji,  
 trawersowanie katalogów,  
 wstrzykiwanie poleceń systemowych,  
 ujawnianie kodu źródłowego, np. plików .inc, „template” itp 

m) Kodowanie znaków – Unicode UTF-8 standard min. 3.0 i posiadanie zestawu znaków Unicode 
(wprowadzanie, przechowywanie, wyszukiwanie, modyfikowanie, przetwarzanie tekstów  
z dowolnymi znakami narodowymi, np. wprowadzanie, zapisywanie i wyszukiwanie słów  
w języku polskim, angielskim) 

n) Kodowanie podstron zgodnie ze standardem HTML wersja 5, CSS 3. Strona główna i 
podstrony muszą przechodzić walidację zgodności z W3C, która będzie podstawą do odbioru 
strony przez Zamawiającego; 

 

2. Konstrukcja serwisu 

a) Serwis dostępny będzie w polskiej wersji językowej, z pełną możliwością dodania kolejnych 
wersji językowych; 

b) Panel administracyjny serwisu powinien umożliwiać zespołowi redakcyjnemu łatwą edycję 
zamieszczanych treści; 

c) Struktura serwisu powinna zapewnić możliwość dodania/zmiany/skasowania 
sekcji/kategorii/artykułu niezależnie od poziomu jego dowiązania (dodawanie kolejnych 
punktów na danym poziomie zagłębienia, dodawanie kolejnych poziomów zagłębień, brak 
ograniczeń z ilością poziomów zagłębień kolejnych podpunktów); 

d) Serwis musi dawać możliwość nadawania uprawnień do dowolnej gałęzi struktury dla 
poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników (nadawanie rożnych poziomów 
uprawnień, możliwość dziedziczenia uprawnień dla części portalu leżących poniżej punktu, do 
którego uprawnienia nadano oraz możliwość odebrania uprawnień do części struktury leżącej 
powyżej punktu, do którego przyznano uprawnienia); 

e) Serwis musi wspierać tworzenie informacji o dostępie czasowym – publikacja określonych 
materiałów od zadanej daty (godziny), wycofanie materiałów z portalu od zadanej daty 
(godziny); 
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f) Serwis musi posiadać możliwość integracji z mechanizmami społecznościowymi (typu 
Facebook, Twitter, G+) oraz możliwość interakcji z portalami społecznościowymi z poziomu 
poszczególnych artykułów; 

g) Serwis musi spełniać wymagania szybkiej i wygodnej publikacji treści dowolnego typu 
(artykułów, dokumentów, plików, zdjęć, formularzy), bez potrzeby posiadania wiedzy 
technicznej, w szczególności znajomości języka HTML; 

h) Możliwość szybkiego dodania rozszerzeń (nowych modułów) portalu; 

i) Wybrane części serwisu muszą być dostępne tylko po wcześniejszej rejestracji na nim oraz po 
wpisaniu wybranego loginu i hasła, z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa. 

j) System serwisu musi automatycznie tworzyć mapę strony, również z automatycznym jej 
pobieraniem w formacie xml. 

k) System powinien umożliwiać bezproblemowe publikowanie treści multimedialnych, w 
szczególności materiałów video. 

 

3. Elementy serwisu 

a) Nagłówek – będzie elementem wspólnym dla wszystkich podstron portalu. Będzie to obszar 
wizerunkowy zawierający grafikę związaną z projektem oraz logo. 

b) Menu (główne, dodatkowe) – element nawigacyjny serwisu będą tworzyć „przyciski”, których 
nazwa oraz adres docelowy będą edytowalne z poziomu panelu zarządzania portalem. 
Kliknięcie któregoś z przycisków przeniesie użytkownika do odpowiedniego działu portalu. 

c) Artykuły – będą wykorzystywane do prezentacji treści podlegających częstym uzupełnieniom. 
Będą one prezentowane w formie listy lub wybranej części artykułu z możliwością kliknięcia 
przycisku „więcej” wyświetlającego całość artykułu, z zachowaniem porządku 
chronologicznego, posortowanych malejąco według daty publikacji, nazwy, lub innego 
parametru (np. id sortowania), podzielonych na określoną parametrem ilości dostępnych 
artykułów na stronę. Artykuły będą służyły informowaniu użytkowników serwisu  
o najważniejszych wydarzeniach, inicjatywach, ofertach itp.. Do każdego zamieszczonego 
artykułu administrator będzie mógł dodać dowolną ilość obiektów graficznych (które 
umieszczać może w określonym przeskalowaniu ich wymiarów, bądź w postaci miniatury 
(thumbs), która jest zarazem linkiem aktywnym do obiektu graficznego w pełnych 
rozmiarach, otwierającym nowe okno podglądu obiektu graficznego w pełnych rozmiarach) 
oraz dowolną ilość plików o różnych rozszerzeniach.  

Każda aktualność musi posiadać opcję „Drukuj", „Wyślij email”, „Dodaj do ulubionych” oraz 

mieć możliwość udostępnienia i polecenia za pomocą mediów społecznościowych (Facebook, 

Twitter, G+). 

d) Strona informacyjna – podstrona serwisu prezentująca treści informacyjne z możliwością 
publikowania materiałów multimedialnych. 

e) Breadcrumbs - czyli ścieżka / lokalizacja wizyty. Jest to element, który ułatwia użytkownikom 
odnalezienie się w strukturze serwisu, a może również posłużyć za element nawigacyjny – 
łatwe przejście z danego miejsca w serwisie do kategorii nadrzędnych. 

f) Logowanie i rejestracja – możliwość udostępniania określonych treści serwisu tylko dla 
zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Niezalogowany użytkownik zamiast treści 
otrzymuje informacje o konieczności rejestracji, zaletach, możliwość przejścia do formularza 
rejestracyjnego lub zalogowania się. Jeżeli użytkownik posiada już konto, może się zalogować 
podając login i hasło. Istnieje możliwość oznaczenia zapamiętania danych, automatycznego 
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logowania oraz przypomnienia hasła. Zamawiający zakłada możliwość zalogowania się za 
pomocą danych Facebook. Redaktorzy powinni mieć możliwość zarządzania użytkownikami z 
poziomu panelu administracyjnego (dodanie, edytowanie, zarządzanie uprawnieniami, 
blokowanie kont). 

g) Strefa zalogowanego użytkownika – część serwisu gdzie każdy zalogowany użytkownik ma 
dostęp do swojego konta, edycji danych, zmiany hasła oraz wdrożonych rozwiązań w serwisie 
np. zarządzanie udostępnionymi usługami, takimi jak e-księgowość czy e-analiza finansowa.   

h) Mapa serwisu - funkcjonalność pozwalająca w jednym miejscu zebrać wszystkie kategorie 
serwisu wraz z podkategoriami. Wszystkie zmiany w strukturze serwisu są automatycznie 
aktualizowane w mapie serwisu. Redaktor w przejrzysty oraz elastyczny sposób ma 
możliwość administrowania całą strukturą dokumentów. W momencie dodawania nowych 
działów lub usuwania już istniejących w sposób dynamiczny aktualizowana jest mapa 
serwisu, która stanowi dodatkowy element nawigacji na każdej stronie serwisu 
internetowego. 

i) Formularz kontaktowy - umożliwiający wysyłkę emaila bezpośrednio do administratora 
serwisu oraz do odpowiednio przypisanych redaktorów. 

j) Newsletter – funkcjonalność pozwalająca zapisywać się użytkownikom na listę mailingową 
oraz na tworzenie personalizowanych materiałów mailingowych i ich dystrybucję do 
określonych grup użytkowników. 

k) Galeria zdjęć/filmów – funkcjonalność pozwalająca w łatwy i szybki sposób tworzenie  
i publikowanie galerii zdjęć oraz filmów 

l) Bannery – mechanizm pozwalający na publikowanie graficznych bannerów reklamowych 
(pliki .JPG, .SWF, GIF, zmniejszone do dowolnej wielkości) w ustalonych częściach serwisu. 
Mechanizm umożliwiać ma wybór adresu URL, na który użytkownik zostanie przeniesiony po 
kliknięciu na banner. Możliwość tworzenia kategorii bannerów, określania ram czasowych 
publikacji, oraz automatyczne zliczanie ilości kliknięć każdego z banneru 

m) Baza wiedzy – zadaniem bazy wiedzy będzie gromadzenie informacji o artkułach eksperckich, 
z różnych dziedzin, dostępnych w serwisie. Tworzenie bazy danych możliwe będzie z poziomu 
systemu zarządzania treścią CMS. Redaktorzy będą mieli możliwość dodawania artykułów do 
bazy i ich publikowania.  

n) Tagi – możliwość tagowania obiektów,  

o) Ankiety – możliwość tworzenia ankiet wysyłanych do użytkowników korzystających z usług 
serwisu w celu zapoznania się z ich opiniami. 

p) Komentarze/opinie - mechanizm pozwalający na komentowanie dowolnie wybranej części 
serwisu (artykuły, atrakcje, strony informacyjne, galerii). Redaktor powinien mieć możliwość 
filtrowania dodanych komentarzy ze względu na funkcjonalności których dotyczą sortowania, 
wyszukiwania oraz pełną moderację.  

q) Integracja platformy z sieciami społecznościowymi. Umożliwienie uczestnikom społeczności 
takich jak Facebook, Google+ łatwego informowania innych internautów o ciekawych 
treściach i ofertach w serwisie (przyciski: „powiadom znajomych”, „udostępnij” czy bardziej 
zaawansowane: logowanie za pośrednictwem konta Facebookowego). 

r) Statystyki – możliwość implementacji zewnętrznych systemów np. Google Analitics, AWStats; 

 

4. Część administracyjna 
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a) Do administracji serwisem zostanie stworzony tzw. dedykowany panel zarządzania treścią 
portalu. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu zrzut ekranowy lub wersję próbną 
CMS-a (na etapie składania ofert system nie musi spełniać wymienionych założeń); 

b) Panel administracyjny będzie umożliwiał modyfikowanie zawartości serwisu bez konieczności 
ingerowania w kod HTML wraz z możliwością zarządzania strukturą serwisu - tworzenie 
nieograniczonej liczby działów i poddziałów w strukturze drzewiastej; 

c) System musi posiadać pracujący w trybie on-line edytor WYSIWIG umożliwiający tworzenie 
tekstów publikowanych w serwisie, przy założeniu braku znajomości kodu HTML przez 
redaktorów; 

d) Repozytorium plików - możliwość w ramach części administracyjnej dodawania plików 
(dokumentów tekstowych, prezentacji, grafik, filmów, zdjęć itp.) w celu ich późniejszego 
wykorzystania jako załączniki do treści; 

 

  

5. Instalacja i konfiguracja oprogramowania potrzebnego do uruchomienia serwisu 
internetowego 

Wykonawca dostarczy i wdroży kompletny, skutkujący prawidłowym i niezakłóconym 

działaniem, serwis internetowy. Zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie potrzebne do 

uruchomienia serwisu internetowego, na serwerze docelowym. Domena zostanie 

udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

6. Opieka gwarancyjna, autorska oraz techniczna serwisu 

a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich koniecznych praw do samodzielnej 
eksploatacji i rozwoju portalu. 

b) Zamawiający uzyska prawo oraz techniczne i rzeczywiste możliwości (za pomocą narzędzi 
dostępnych w portalu) realizacji czynności składających się na procesy: 

 administrowania portalem, 

 tworzenia jego struktury (dodawania i usuwania modułów dziedzinowych oraz ich 
komponentów), 

 dostępu do kodu źródłowego celem rozwoju portalu, 

 wprowadzania, przetwarzania, zarządzania i publikowania informacji przeznaczonej do 
udostępnienia przy użyciu portalu. 

c) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone oprogramowanie na okres co 
najmniej 36 miesięcy licząc od daty dnia odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem 
stosownego protokołu odbiorczego. Wszelkie koszty gwarancyjne wraz z serwisem 
gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej. 

d) Wykonawca przeprowadzi instruktaż w obsłudze serwisu dla 5 osób wskazanych przez 
Zamawiającego w wymiarze gwarantującym nabycie umiejętności niezbędnych do 
prawidłowej obsługi portalu. 

 

7. Dodatkowe założenia budowy portalu 

Ponadto Wykonawca do swojej oferty może dołączyć koncepcję wykorzystania dodatkowych 
innych niż wyżej zaproponowane rozwiązań technologiczno - funkcjonalnych. W koncepcji 
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powinien zostać opisany poziom techniczny zaproponowanych elementów i sposób działania 
proponowanych mechanizmów (dla lepszego zobrazowania proponowanych rozwiązań 
można przedstawić np.: makiety, próbki graficzne, wizualizacje itp. Przedstawione 
rozwiązania muszą dotyczyć wyłącznie przedmiotu zamówienia). Opis należy umieścić w 
załączniku nr 6. 

 

Obok wytycznych zawartych w niniejszym opisie, Wykonawca musi uwzględnić opisy zawarte w 

dokumencie pt. „Opis funkcjonalności portalu”, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego 

regulaminu. 

 

8. Wspólny słownik zamówień CPV: 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 

wsparcia 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

72415000-2 Usługi hostingowe dla stron WWW 

72416000-9 Dostawcy usług aplikacyjnych 

72421000-7 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich 

 

9. Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż do dnia 3.10.2014 r.  

Najpóźniej do dnia 6 czerwca 2014 r. w ramach realizacji I etapu zadania Wykonawca przygotuje 

programistyczne zręby systemu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów realizacji zamówienia z uwagi na niedające się 

przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu okoliczności. Zmiana terminów realizacji zostanie 

uzgodniona pomiędzy Stronami. 

Przyjmuje się, iż zlecenie będzie realizowane w dwóch etapach. W pierwszym etapie Wykonawca 

przygotuje programistyczne zręby systemu z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców w zakresie 

świadczenia usług on-line zidentyfikowanych w ramach badań socjologicznych.   

W drugim etapie, Wykonawca przygotuje ostateczną wersję portalu z uwzględnieniem wyników z II 

części badań socjologicznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców na temat tworzonego 

systemu i usług on-line.  
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Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 

§ 5 

1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

1) w ciągu ostatnich trzech latach przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał co najmniej: dwie realizacje w 

zakresie przygotowania rozwiązań informatycznych, lub programowania o wartości co 

najmniej 100.000,00 zł brutto.  

2) nie podlega wykluczeniu z udziału w przetargu 

 

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: 

1) wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed datą ogłoszenia przetargu wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia ogłoszenia przetargu, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) wykonawcy wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 
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6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

Z udziału w przetargu wyklucza się również: 

10) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

przetargu; 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia 

– nie spełnia”.  Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania. 
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Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa  

w przetargu i brak podstaw do wykluczenia z przetargu 

§ 6 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu wykonawcy składają w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

następujące dokumenty: 

a) oświadczenie wykonawcy, że nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert,  

 

Uwaga! 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w przetargu do oferty należy dołączyć 

wymagane dokumenty dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w 

przetargu. 

 

2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

 

a) wykazu wykonanych usług w zakresie przygotowania rozwiązań informatycznych, lub 

programowania o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. w okresie ostatnich trzech lat 

przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie,  

Wykaz powinien zawierać: krótki opis usług, wartość wykonanych usług oraz daty i miejsca ich 

wykonania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Na etapie 

badania ofert Zamawiający ma prawo zwrócić się o dostarczenie dowodów prawidłowej realizacji 

usług, np. referencji. 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

 

Dokumenty, o których mowa w ust. 3  a) , c),  - powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w  ust. 3 lit. b) – powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. a) – c) zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – terminy 

ważności tych dokumentów – jak powyżej.  

 

W przypadku jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

Wykaz dokumentów składających się na ofertę wraz z załącznikami, które wykonawcy są 

zobowiązani dostarczyć zamawiającemu: 

§ 7 

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w przetargu i niepodleganiu 

wykluczeniu z przetargu (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

3. Wykaz wykonanych usług w zakresie przygotowania rozwiązań informatycznych, lub 

programowania o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech 

lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie (załącznik nr 3 do Regulaminu) 

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu wymienione w § 6 ust. 1, a w przypadku wykonawców spoza terytorium 

RP – § 6 ust. 3 Regulaminu 

5. Parafowany na wszystkich stronach przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną wzór 

umowy (Załącznik nr 4  do regulaminu). 



 

Strona 12 z 20 
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

6. Opis proponowanej koncepcji funkcjonalnej portalu wraz z zarysem rozwiązań 

technicznych (Załącznik nr 5 do regulaminu). 

7. Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych 

czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących 

wspólnie. 

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

§ 8 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz całością dokumentacji 

projektowej i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną 

propozycję obejmującą całość zamówienia. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz 

podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym. 

5. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby wszystkie strony dokumentów składające się 

na ofertę były kolejno ponumerowane. 

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą 

połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje: 

1. Przedmiot przetargu, 

2. Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres 

siedziby), 

3. Numer telefonu, numer faksu, numer NIP, 

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie (paczce), 

zewnętrznej zaadresowanej na: 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza 

38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 3 

 

„Oferta na wykonanie portalu internetowego w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - 

promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.”” 

Oraz zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem 24.04.2014 r. do godz. 14:30" 

 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

 

Termin związania ofertą: 

§ 9 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Sposób porozumiewania się i przekazania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione        

do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacja o udzielaniu wyjaśnień                   

dotyczących regulaminu 

§ 10 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty będą przekazywane 

pisemnie pocztą, pocztą e-mail lub faksem. Jeżeli przekazanie dokumentu lub informacji nastąpi 

faksem lub pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 

3. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

 Krzysztof Posadzki, tel. 13 43 695 90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 

15:00, k.posadzki@pigkrosno.pl, pig@pigkrosno.pl   

4. Wykonawca może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści regulaminu, kierując 

swoje zapytania na piśmie. 
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5. W szczególnie uzasadnionym przypadku, Organizator może w każdym czasie przed upływem 

terminu do składania ofert zmodyfikować treść Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu 

Organizator powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, umieszczając informacje o zmianie na 

własnej stronie internetowej. Organizator przetargu w przypadkach uzasadnionych będzie mógł 

przedłużyć termin składania ofert, jeżeli modyfikacja powoduje konieczność zmian w ofertach i 

potrzebny jest dodatkowy okres na dokonanie zmian w ofertach. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

7. Organizator przetargu udzielać będzie wyjaśnień na zadane przez wykonawców pytania pod 

warunkiem, że pytania wpływać będą nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

 

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz termin i warunki otwarcia ofert 

§ 11 

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora tj. Podkarpackiej Izbie Gospodarczej, 

sekretariat, pokój nr 24. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2014 r. o godz. 14:00. Oferty otrzymane przez 

Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.04.2014 r. o godz. 14:30 w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Tryb przeprowadzenia przetargu 

§ 12 

1. Przetarg przygotowuje i prowadzi Komisja przetargowa powołana przez Prezesa 

Podkarpackiej Izby Gospodarczej. 

2. Komisja przetargowa działa na podstawie nin. Regulaminu. 

3. Komisja przetargowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie. 

4. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

5. Część jawna przetargu odbywa się w obecności Oferentów, w trakcie, której komisja 

przetargowa:  

a) Ustala liczbę otrzymanych ofert 

b) Otwiera koperty z ofertami, w kolejności ich wpłynięcia, podając: 

- nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana 

- treść informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania 



 

Strona 15 z 20 
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

- wskazanie kwoty brutto, jaką Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

niniejszego zamówienia. 

c) Organizator przetargu  odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli 

zostały złożone po wyznaczonym terminie 

6. Komisja przetargowa w części niejawnej: 

a) dokonuje szczegółowej analizy ofert pod względem ważności złożonych oświadczeń i 

dokumentów, zgodności z treścią Regulaminu, po czym dokonuje oceny zakwalifikowanych jako 

prawidłowe ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do 

przyjęcia. 

b) Dokonuje oceny koncepcji funkcjonalnej oraz zarysu rozwiązań technicznych zaproponowanych 

przez Wykonawcę. 

c) sporządza i podpisuje protokół – opis udzielonego zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do Wytycznych instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Województwa 

Podkarpackiego nr 60/1297/11 z dnia 12.07.2011. 

d) o wynikach przetargu zawiadamia się niezwłocznie wszystkich oferentów na piśmie, poprzez 

pocztę e-mail, fax lub poprzez publikację na stronie internetowej Zamawiającego, przedstawiając 

nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz z uzasadnieniem wyboru, 

wykaz ofert i punktację przyznaną poszczególnym ofertom, informacje o ofertach odrzuconych. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów 

określonych w Regulaminie zostanie dodatkowo powiadomiony o terminie i miejscu podpisania 

umowy. 

 

7. Organizator przetargu na etapie badania i oceny ofert ma prawo do: 

a) Wzywania wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w § 7 Regulaminu, albo nie złożyli pełnomocnictw 

do reprezentowania, albo oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa zawierają błędy, do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu na podstawie § 12 ust. 8 Regulaminu albo konieczne jest unieważnienie 

postępowania na podstawie § 12 ust. 9 Regulaminu. Złożone na wezwanie Organizatora 

przetargu oświadczenia, dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wezwanie do 

uzupełnienia oświadczeń i dokumentów może się odbyć tylko raz. 

b) Sprawdzania, czy treść złożonych oświadczeń i dokumentów jest prawdziwa, 

c) Wzywania wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert, jeśli treść ofert wzbudza 

wątpliwości, 
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d) Poprawiania w ofertach: 

- oczywistych omyłek pisarskich 

- oczywistych omyłek rachunkowych  

- innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią niniejszego Regulaminu w tym w 

szczególności stanowiącej integralną jego część dokumentacji projektowej) pod warunkiem, iż 

poprawienie takiej omyłki nie będzie powodowało istotnych zmian w treści oferty.  

W takiej sytuacji Organizator przetargu powiadomi wykonawcę o dokonanym poprawieniu oferty, 

jeśli poprawienie omyłek będzie miało wpływ na cenę – Organizator powiadomi również o zmianie 

ceny (dotyczy omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią 

Regulaminu przetargu). 

e) Ustalania czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu przetargu, 

zwracając się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oceniając wyjaśnienia wykonawców 

Organizator przetargu będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności 

oszczędność metody wykonania, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 

warunki wykonywania zamówienia. 

 

8. Organizator przetargu odrzuci oferty w następujących okolicznościach: 

a) Treść oferty nie odpowiada treści Regulaminu przetargu, chyba że istnieje możliwość 

poprawienia omyłek w ofercie powodujących niezgodność z treścią Regulaminu, zaś 

poprawienie tych omyłek nie będzie powodowało istotnych zmian w treści oferty 

b) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

c) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

d) Oferta została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania z 

powodu nie wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 

Regulaminu. 

 

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w następujących 

okolicznościach: 

a) W przetargu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

b) Cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, jaką Organizator 

przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota ta zostanie podana w dniu 

otwarcia ofert), chyba że Organizator przetargu będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
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c) W przypadku jeśli zostaną złożone co najmniej dwie oferty o identycznych cenach i pomimo 

wezwania organizatora przetargu do ponownego złożenia oferty cenowej przez wykonawców, 

którzy złożyli oferty o identycznych cenach (przy czym  kolejna zaproponowana cena musi być 

ceną taką samą lub niższą od ceny zaproponowanej w ofercie) – wykonawcy ponownie złożą 

oferty o takich samych cenach 

d) W przypadku jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie 

postępowania jest bezprzedmiotowe, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

 

Kryteria i sposób oceny ofert 

§ 13 

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

a) Wykonawca podaje cenę ryczałtową oferty prawidłowo wypełniając „Formularz Oferty” 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

b) Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT  

c) Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

  

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający (Organizator) będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Kryterium oceny ofert jest:  

 cena1 (cena 60%). 

 Ocena koncepcji funkcjonalnej i zarysu rozwiązań technicznych 

portalu (ocena 40%). 

2. Ocena będzie następowała wg wzoru:  

A. CENA 


n

c
C

C
P min

 60 

gdzie: 

Pc – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”, 

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert. 

                                                           
1 Poprzez cenę Organizator rozumie sumę wszystkich części zamówienia, podaną w "Formularzu Oferty". 
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Cn – cena brutto oferty badanej.  

B. OCENA KONCEPCJI FUNKCJONALNEJ I ZARYSU ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

W  tym kryterium każdy członek Komisji Przetargowej przyznaje każdej pracy punkty od 1 do 40, 
oceniając stopień spełnienia wymogów określonych w Regulaminie konkursu, w tym kreatywność 
rozwiązań. 
 
Wartość punktowa „OCENA KONCEPCJI FUNKCJONALNEJ I ZARYSU ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH” 

jest obliczana według wzoru: 

OCENA KONCEPCJI FUNKCJONALNEJ I ZARYSU ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH  = O (s) / O (max) x 40 

 gdzie:   
 
OCENA KONCEPCJI FUNKCJONALNEJ I ZARYSU ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH = waga, 

O (s) = suma punktów ocenianej pracy przyznanych od poszczególnych członków Komisji 
Przetargowej, 
O (max) = maksymalna, suma punktów (40 pkt x ilość członków Komisji Przetargowej). 
 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w Regulaminie i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza (otrzyma największą ilość punktów) w oparciu o wyżej 

podane kryteria wyboru 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  podpisze 

umowę w siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Zawarcie umowy, formalności jakich należy dopełnić przed zawarciem umowy 

§ 14 

1. Umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 3 dni od powiadomienia 

wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej 

2. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do nin. Regulaminu. 

3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

4. Przyjęcie postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 

5. Akceptacja treści umowy nastąpi przez podpisanie (parafowanie) każdej zapisanej strony 

(kartki) załączonego wzoru umowy oraz załączników do umowy przez Wykonawcę.  
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Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w 

ogłoszeniu i Regulaminie. 

2. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z wyborem oferenta do Organizatora 

przetargu. Skargę wnosi się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wynikach 

przetargu (liczy się termin otrzymania wyniku przetargu przez uczestnika przetargu). Skargę uważa 

się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do organizatora przetargu w taki sposób, że mógł 

zapoznać się z jej treścią. W przypadku wniesienia skargi dalsze czynności związane z 

zakończeniem przetargu ulegają wstrzymaniu, a okres związania ofertą ulega zawieszeniu. 

Organizator przetargu rozstrzyga skargę w terminie do 3 dni, rozstrzygnięcie organizatora 

przetargu jest ostateczne. Oferent wnoszący skargę nie może następnie wnieść skargi powołując 

się na te same okoliczności. 

3. W przypadku jeśli Organizator uzna, iż twierdzenia Skarżącego są słuszne – dokona ponownego 

wyboru oferty najkorzystniejszej, zaś pozostali uczestnicy przetargu będą mieli prawo wniesienia 

skargi na zasadach określonych w ust. 2. 

 

§ 16 

W zakresie nie unormowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego 

 

§ 17 

Spory na tle wykonywania zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu poddaje się pod 

rozstrzygniecie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora. 

 

§ 18 

Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. 

 

§ 19 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Prezesa PIG. 

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowiące integralną jego część: 

 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 
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2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w przetargu i niepodleganiu 

wykluczeniu z przetargu zał. nr 2 

3. Wykaz wykonanych usług w zakresie stworzenia stron internetowych, przygotowania rozwiązań 

informatycznych, lub programowania – zał. nr 3 

4. Projekt umowy – zał. nr 4 

5. Opis funkcjonalności portalu PIG – zał. nr 5 

6. Opis koncepcji funkcjonalnej portalu wraz z zarysem rozwiązań technicznych – zał. nr 6 

 

Krosno, dnia 17 kwietnia 2014 r. 


