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Opole 26.08.2018 
Zaproszenie do składania ofert 

w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na   wykonanie strony www  jej hosting, zakup i 
utrzymanie domeny, pozycjonowanie strony www   

w ramach  projektu: Utworzenia „Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu. Zadanie 1. 
 

1. Zamawiający: Opolska Izba Gospodarcza, ul. Krakowska 39, 45-075 Opole,  Tel. +48 77 44 17 668, 
email: oig@oig.opole.pl;  

2. Opis przedmiotu zamówienia – zapytania obejmuje: 

 projekt i wykonanie strony www,  

 hosting strony www oraz kont email,  

 zakup i utrzymanie wskazanej domeny przez okres 13 miesiecy, 

 pozycjonowanie strony www; 

 przekazanie praw autorskich do w/w strony. 

3. Hosting strony www oraz kont e-mail: 

 Oferent  zobowiązany jest do utrzymania serwera pod stronę przez okres 37 miesięcy od 

dnia 24. 08.2018 do dnia 31.08. 2021r.; 

 Zamawiający zobowiązany jest do wykupienia wskazanej przez zleceniodawcę domeny 

na okresy 1 roku i ich przedłużanie do w/w daty; 

 W ramach usługi Oferent  zobowiązany jest do utworzenia i utrzymania min. 10 kont  

email o pojemności min  2 GB; 

 Oferent  zobowiązuje się do archiwizowania strony internetowej w taki sposób aby było 

możliwe jej odtworzenie bez ubytków zawartości strony przekraczających stan na 24 

godziny przed zgłoszeniem awarii; 

 Oferent zobowiązany jest do przekazania osobie wyznaczonej do kontaktów  ze strony 

Zamawiającego parametrów dostępu do serwisu; 

4. Wymagania dotyczące przygotowania wyglądu i funkcjonalności strony: 

 Oferent  przygotuje 3 projekty graficzne strony, z których zleceniodawca wybierze jeden; 

 Strona internetowa powinna być oparta o system CMS na licencji GNU General Public 

License (GNU GPL) np. WordPress, Joomla ; 

 Serwis powinien spełniać wszystkie wymogi prawne dotyczące funkcjonowania stron 

internetowych. W szczególności dotyczy to wymogów związanych z akceptowaniem 

plików cookies oraz dostępności osób niepełnosprawnych; 

 Oferent zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej  logotypów 

graficznych realizowanego projektu, zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku 

marki Fundusze Europejskie i Znaków programów polityki spójności na lata 2014 - 2020 

oraz logotyp CAM ; 
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 Strona powinna poprawne wyświetlać się w najpopularniejszych przeglądarkach 

internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera w użytkowanych 

obecnie wersjach; 

  Planowana strona internetowa projektu powinna zawierać stronę główną oraz m.in. 

zakładki / podstrony takie jak: Aktualności,  O projekcie, Pliki do pobrania, Kontakt, 

Galeria, Mapa strony, Formularz kontaktowy, Lista mediatorów, Lista sędziów.; 

Każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do trzeciego poziomu 

szczegółowości.; 

 Strona musi być podpięta pod statystyki odwiedzin strony dostępne z panelu 

administracyjnego; 

 Oferent zobowiązuje się do wykonania, wdrożenia i obsługi strony internetowej projektu 

w formie elektronicznej wraz z wstępną zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno 

strony głównej oraz podstroi; 

5. Pozycjonowanie strony : 

  Do zadań Oferenta w ramach realizacji zamówienia będzie należało pozycjonowanie 

 strony  internetowej Projektu dla ustalonych w umowie fraz i słów kluczowych. 

  Usługa pozycjonowania strony internetowej będzie trwała przez okres trzech lat w celu 

 zwiększenia identyfikacji strony w wyszukiwarkach internetowych.  

  Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia co miesiąc szczegółowego raportu 

 zawierającego statystyki  odwiedzin strony Projektu. 

6. Termin wykonania zamówienia: do 24. 08.2018r.  

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie  z adresem zamawiającego i 

dopiskiem – „NIE OTWIERAĆ – OFERTA:  STRONA INTERNETOWA DLA CAM”: 

a) osobiście w siedzibie zamawiającego, 

b) pocztą (jako datę wpłynięcia przyjmuje się dzień dostarczenia listu do siedziby 

zamawiającego), 

c) w wersji elektronicznej w formacie zabezpieczonym przed edycją na e-mail: 

oig@oig.opole.pl; w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02.08.2018r godz. 12 00.  

8. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2018 o godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego. 

10. Wszelkie pytania związane z przedmiotem zamówienia należy składać pisemnie na adres siedziby 

Zamawiającego lub mailem na adres: oig@oig.opole.pl; ,  do dnia 1 lipca 2018 do godz. 13 00. 

Jako datę wpłynięcia przyjmuje się dzień dostarczenia listu do siedziby zamawiającego lub na 

adres poczty elektronicznej  w terminie jak wyżej.  

11. Miejscem realizacji zamówienia jest miasto Opole- siedziba CAM - dokładny adres do określenia 

w zleceniu . 

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty, 

b) oświadczenie, 

13. Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.  

mailto:oig@oig.opole.pl
mailto:oig@oig.opole.pl


 
Projekt  „CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI W OPOLU” ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

         Biuro Projektu 
        „CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI”  w Opolu 
____________________________________________________________________________________________________ 

OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 
ul. Krakowska 39  • PL-45-075 Opole  Tel.fax.: +48 77 / 44 17 668(9) • 44-17-691  e-mail: oig@oig.opole.pl  

Internet: http://www.oig.opole.pl           NIP 754-00-14-535 
 

Strona 3 z 3 

 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy. 

15. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) – dalej RODO − 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolska Izba Gospodarcza w Opolu ul 

Krakowska 39, tel. 774417669, adres e-mail:oig@oig.opole.pl; .zwany dalej Administratorem; 

2.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się na  e-mail: 

oig@oig.opole.pl , tel. 774417669  lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana /Pani  dane w celu przeprowadzenia procesu 

wyboru ofert na w/w przetarg. 

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie   

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  

przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem. 

5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

danych jw. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że  

będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub 

Pani /Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 

związane z procesem wyboru oferty na stronę internetową  t.j. od dnia 02.08.2018r. 

7. Do Pani/Pana  danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy 

prawnicze, informatyczne. 

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  lecz niezbędne w celu realizacji procesu 

zamówienia . 

        Prezes Zarządu  

        Henryk Galwas 
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