
 Poznań, dnia 8 lutego 2022 roku                                                                                                                                         

PTT-ZP/2621/04/02/2022 

ZAPROSZENIE 

    do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

„Zaprojektowanie, wykonanie oraz publikacja na serwerze strony internetowej  

Polskiego Teatru Tańca II” 

Oferty należy składać pod adres:  

Polski Teatr Tańca, 61-818 Poznań, ul. Stanisława Taczaka 8 – NIP  778-13-05-518                                                                                                           
tel. 61/ 858 04 59 lub 61 852 42 42 

lub drogą elektroniczną: teatr@ptt-poznan.pl 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty winno być: 

1) zaprojektowanie strony internetowej, składającej się z czynności: 

- analiza potrzeb oraz sytuacji wyjściowej 

- analiza konkurencji pod kątem komunikacji na stronie www  

- przygotowanie referencji graficznych w postaci moodboardów 

- podsumowanie zebranych informacji w postaci briefu kreatywnego  

- przygotowanie makiet strony - wszystkie szablony treści występujące na www: aktualności, kalendarium, bilety, 
spektakle, zespół, o nas, kontakt, BIP, sklep, polityka prywatności, deklaracja dostępności, zamówienia publicz-
ne, projekty, współpraca, przestrzenie, kanał vod.ptt-poznan.pl, archiwum, PL/EN, newsletter, formularze zapy-
tań, logowanie i konto użytkownika przy zakupie biletów, możliwość wstawiania popupów, wyszukiwarka  

-  projekt strony głównej 

2) wykonanie strony internetowej: kodowanie strony, programowanie strony, testowanie strony, szkolenie z ob-
sługi CMS w postaci tutoriali, publikacja strony  

Strona internetowa i jej wersja mobilna winna być zgodna ze standardami WCAG 2.1 oraz warunkami określo-
nymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 848). 

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie wyłącznych praw autorskich do projektu na wszystkich polach eks-
ploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia  4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2021 r. poz. 1062). 

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca złoży harmonogram rzeczowo - finansowy, podlegający 
akceptacji Zamawiającego, w którym zaproponuje płatności miesięczne za wykonanie całości zamówienia, przy 
czym płatności do chwili zaakceptowania przez Zamawiającego projektu strony internetowej nie może przekra-
czać 40% całości wynagrodzenia. 

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

nie później niż do 30 września  2022 roku 

3. Kryteria oceny ofert  

Przy wyborze oferty cenowej do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:  
1



cena brutto 60% , które zostanie ocenione: cena najniższa spośród badanych propozycji x 60 : cena badanej 
propozycji = ilość punktów (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku w dół), 

oraz  

ocena koncepcji graficznej i technicznej strony głównej 40%, która zostanie oceniona przez trzyosobowy                  
zespół powołany przez Zamawiającego według następujących kryteriów: 

1) estetyka spójna z działalnością Zamawiającego 0-40 

2) oryginalne rozwiązania techniczne 0-30 

3) rozwiązania techniczne dostosowane do wymaganych funkcjonalności strony internetowej 0-30. 

Łączna ilość  punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według Wzoru: 
K = C + J gdzie: 
K - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę, 
C - punkty uzyskane w kryterium cena brutto (C), 
J – punkty uzyskane w kryterium ocena koncepcji graficznej i technicznej (J) tj. suma punktów przy-

znanych przez zespół oceniający x 40% 
4. Treść oferty  

Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 

a) formularz ofertowy wg załączonego wzoru,  

b) koncepcja graficzna i techniczna strony głównej; 

c) projekty 2 stron internetowych, które zostały wykonane (zrealizowane) przez Wykonawcę; 

d) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej, chyba, że z oferty wynikają dane umożliwiające pobranie odpisu z publiczne dostępnego reje-
stru; 

e) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg załączonego wzoru; 

f) kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie 
ubezpieczenia nie niższej niż 100.000,00 zł. wraz z dowodem opłacenia należnej składki. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia oferty po upływie terminu do jej składania. 

Wnioski o wyjaśnienie treści zaproszenia będą uwzględniane o ile  zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie póź-
niej niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11 lutego 2022 roku do godziny 12.00. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2022 r., do godz.12:00 w siedzibie zamawiającego: 61-818 Po-
znań, ul. Stanisława Taczaka 8 – Sekretariat  

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej skła-
dania. 
6. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 14 lutego 2022 r. r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego 
w Poznaniu, ul. Stanisława Taczaka 8, Sala konferencyjna na poziomie parteru. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert cenowych, 
składa oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapi-
tałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 
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poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty nieza-
leżnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania, jeżeli oferowana cena – wynagrodzenie  za zamó-
wienie przekroczy kwotę przeznaczoną na to zamówienie, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełni wymagań 
niniejszego zamówienia albo zaistnieją inne nieprzewidziane przez Zamawiającego okoliczności uniemożliwiają-
ce zawarcie umowy.       

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :  
Adriana Mikołajczak tel. 61 858 04 60 (sekretariat) 

8. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy, nie-
wymienione w niniejszym zaproszeniu: 
Ceny podane przez wykonawcę za świadczone usługi są obowiązujące przez okres ważności umowy i nie będą 
podlegały waloryzacji w okresie jej trwania.  

1) termin zapłaty za usługę 14 do 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktu-
ry, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

2) Wykonawca  oświadcza, że jest wpisany do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w ro-
zumieniu art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”) oraz, 
że dane podane na fakturze będą zgodne z danymi podanymi w tym wykazie, w tym w zakresie rachunku banko-
wego. W przypadku jeśli Teatr będzie zmuszony do dokonania zapłaty należności przelewem na rachunek banko-
wy inny niż wskazany na dzień zlecenia przelewu na tzw. „białej liście” Teatr będzie zobowiązany do złożenia 
zawiadomienia o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystaw-
cy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. 

3) w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia lub w przypadku nienależytego wykonania zamówienia, Wyko-
nawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości:  

a) 0,5% wynagrodzenia przewidzianego za dany miesiąc za opóźnienie w wykonaniu każdego z elementów 
umowy przedstawionej w harmonogramie rzeczowo - finansowym za każdy dzień opóźnienia, 

b) 20% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które od-
powiada Wykonawca. 

4) Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

5) Zamawiający kary umowne może potrącić z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.   

6) za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7) wynagrodzenie określone w ofercie wyczerpuje wszelkie koszty wykonania  zamówienia, w tym wynikające ze 
skutków  obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograni-
czeń, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej. 

9. Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. W związku ze składanymi ofertami informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Polski Teatr 

Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzo-
nego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres, e-mail:   teatr@ptt-poznan.pl   

2. Dane osobowe oferentów są przetwarzane w celach wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia, wykonania i 
rozliczenia umowy oraz archiwizacji.  

3. Dane osobowe oferentów przetwarzamy w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której oferent jest 
stroną oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, w tym rozliczenia 
finansowo podatkowego zawieranej umowy.  

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych osobowych listownie pod adresem Polski Teatr Tańca, ul. Stanisława Taczaka 8, 61-818 Poznań lub 
elektronicznie poprzez e-mail: iod@ptt-poznan.pl.  

5. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczone od roku następnego, w którym złożono 
ofertę. 
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6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań niezbędnych przed jej za-
warciem. 

7. Oferentom przysługuje prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w związku 
wykonaniem umowy i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dostępu do danych osobowy-
ch, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji w tym o 
profilowaniu.  

10. Dodatkowe informacje.  
1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 

W załączeniu: 
1. Formularz oferty cenowej – zał. nr 1. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – zał. nr 2. 
3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 3. 

        Zatwierdzam:                                                       Dyrektor 

                                                                                              Iwona Pasińska 
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