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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące 

wyboru wykonawcy usługi modernizacji stron internetowych Collegium Verum w ramach 

projektu „Wdrożenie kompleksowej polityki dostępności uczelni dla osób z 

niepełnosprawnościami w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin”. 

 

1. Postępowanie 

 

1) Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2) Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku o wartości szacunkowej zamówienia, 

które nie przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.  

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 wydane przez 

Ministerstwo Rozwoju, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

 

2. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Collegium Verum 

ul. Marii Grzegorzewskiej 10 

02-778 Warszawa 

 

NIP: 9512017557 

REGON: 017319843 

Email:  collegium@verum.edu.pl 

Adres strony internetowej: www.collegiumverum.pl  

 

Osoba do kontaktu w sprawach Zapytania ofertowego: Jarosław Domański, tel. 601211465, email: 

jaroslaw.domanski@verum.edu.pl   

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stron internetowych Zamawiającego poprzez 

dostosowanie ich do standardów dostępności WCAG 2.0 AA. Modernizacji podlegać mają 

następujące strony: 

a) www.collegiumverum.pl 

b) http://poradnia-swpr.pl/ 

c) http://www.poradniabioetycznaswpr.pl/ 

 

2) Przez modernizację rozumie się co najmniej następujące zadania: 

1. Modernizacja istniejących stron www - nadanie im cech pełnej responsywności (Full 
responsive) z zapewnieniem spójności treści i logikę układu treści w poszczególnych trybach 
responsywności 
2. Dodanie do str. przyjaznego dla użytkownika paska narzędzi, który: 
- Pozwala użytkownikowi wybrać różne kontrasty kolorystyczne 

http://www.collegiumverum.pl/
http://poradnia-swpr.pl/
http://www.poradniabioetycznaswpr.pl/
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- Pozwala dostosować czcionki i ich rozmiar do potrzeb 
- Ma opcje podkreślania/podświetlania linków 
- Obsługuje ustawienie obrazów w skali szarości, 
3. Wprowadzenie odtwarzaczy plików multimedialnych obsługiwanych za pomocą klawiatury 
4. Umożliw. zarządzania treścią, poprzez system CMS spełniającego następujące założenia: 
- Teksty publik. w czytelny sposób podzielone na paragrafy, listy i sekcje; nie justowane do 
prawej strony; skróty literowe powinny być rozwijane. w pierwszym wystąpieniu na każdej 
stronie. 
- Tekst uzupełn. o nagłówki (h1-h6) - możliwość bezpośredn. przejścia do sekcji. 
- Wybór dostępnych typów formularzy, które można wykorzystać jako podstawę dla nowego 
formularza zgodnego z wytycznymi, gdzie wszystkie elementy aktywne, powinny mieć wyraźny 
wizualny fokus (np. w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB). 
- Opcja wprowadzania właściwego opisu dla pól formularzy i przycisków. 
Nadawanie elementom graficznym: 
o Tekst alternatywny (alt), opisujący co znajduje się na grafice 
o Jeśli grafika jest odnośnikiem - link do odnosnika. 
o Jeśli grafiki są czysto dekoracyjne- pusty atrybut alt. 
5. Serwis dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS. 
6. Aktualizacja/dostosowanie istniejących elementów strony: multimediów, treści (wpisów i 
stron) oraz ich mechanizmów prezentacyjnych. 
- stworzenie zakładki z inf. o ofercie wsparcia OzN na uczelni oraz inf. o Pełnomocniku ds. osób 
z niepełnosprawnościami: terminach dyżurów, adresie e-mail i numerze telefonu 

 

3) Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania realizacji zadania poprzez zrzuty 

z ekranów poszczególnych stron internetowych przedstawiający ich stan zarówno 

przed jak i po modernizacji oraz do przygotowania szczegółowego protokołu odbioru 

zrealizowanych prac 

 
 

  

4) Sposób realizacji zamówienia musi być zgodny z wytycznymi KRASP zawartymi w 

dokumentach: 7 zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami oraz 

Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w 

szkolnictwie wyższym. 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

6) Jeżeli Zamawiający, określając produkt będący przedmiotem niniejszego postępowania, 

posłużył się wskazaniem konkretnego rozwiązania, w tym zakresie dopuszcza się składanie 

ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie rozwiązania 

innego producenta aniżeli wskazanego przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie 

może być gorszy jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry 

techniczno-eksploatacyjne, posiadać taką samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać 

gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wskazany producent. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

1) Terminy realizacji zadań niniejszego zamówienia są następujące: 

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 

2) Dowolne miejsce wybrane przez Wykonawcę. 

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, o dostarczenie których proszeni są Wykonawcy: 
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a) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Forma dokumentu: 

oryginał/scan podpisanego dokumentu. 

b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. Forma dokumentu: oryginał/scan podpisanego dokumentu. 

 

6. Termin związania ofertą 

 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1) Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres email jaroslaw.domanski@verum.edu.pl, do 

dnia  6 października 2020 r. do godziny 10.00.  

 

8. Pozostałe informacje 

 

1) Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie Wytyczne 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju.  

2) Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego są: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 


