ZZ/40/055/U/20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na realizację usługi przeprowadzenia warsztatów i wykonania audytu WCAG 2.1 portalu
mostwiedzy.pl w ramach projektu MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System
Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data.

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

I.

ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
tel.: 58 347 17 44
www.pg.edu.pl
NIP: 584-020-35-93
Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych.
e-mail: dzp@pg.edu.pl
Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp
na podstawie art. 4.8 ustawy Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o niniejsze ogłoszenie w ramach zasady
konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 Euro.
4. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU
ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca przeprowadzeniu warsztatów i wykonaniu
audytu WCAG 2.1 portalu mostwiedzy.pl.
2. W ramach zamówienia wykonawca powinien zrealizować następujące zadania:
Zadanie 1. Przeprowadzić dwudniowe (sumarycznie 16 godz.) warsztaty z zespołem
deweloperów portalu mostwiedzy.pl, celem których byłoby przygotowanie tego portalu do audytu
zgodności ze standardem WCAG 2.1.
Zadanie 2. Przeprowadzić audyt portalu mostwiedzy.pl pod kątem zgodności ze standardem
WCAG 2.1.
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3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty
System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do
niniejszego ogłoszenia
5. CPV: 72150000-1 – produkcja filmów informacyjnych
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane
posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie.
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej dwa audyty
zgodności ze standardem WCAG 2.1 o wartości brutto min. 10 000 PLN każdy.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych usług
z referencjami potwierdzającymi należyte wykonie usług.
b) Ponadto audytor skierowany do realizacji zamówienie powinien wykazać doświadczenie w
przeprowadzeniu minimum 50 audytów zgodności stron internetowych ze standardem WCAG 2.1.
Na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z
oświadczeniem o liczbie audytów przeprowadzonych przez audytora.
Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
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4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
ust. 1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna),
wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
V. WYKLUCZENIA
Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 -22 i ust 5 pkt 1. ustawy Pzp.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt
1) Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienia powinno zostać zrealizowane w termin od 01.03.2021 do dnia 31.05.2021 r. Przy czym
warsztaty powinny zostać zrealizowane minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem audytu.
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania niniejszego
ogłoszenia i zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach:
Kryteria:
- 50% - cena oferty Punkty w tym kryterium zostaną przyznane wykonawcom wg wzoru:

Pc =

gdzie:

Cn
 50 pkt
Cb

Pc- otrzymane punkty za cenę
Cn- najniższa cena spośród złożonych (ważnych) ofert
Cb- cena badanej oferty

15% - Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów Punkty zostaną przyznane za wykazania udziału audytora, delegowanego do wykonania zadania, w co
najmniej 100 audytach zgodności ze standardem WCAG 2.1. innych niż zadeklarowane do spełnienia
warunku udziału w postępowaniu.
15% - Zaangażowanie w prace audytowe osób z niepełnosprawnością - realizacja scenariuszy
testowych przez osoby z niepełnosprawnościami (min. osoby niewidome lub niedowidzące).
Wykonawca otrzyma punkty za zadeklarowanie w ofercie uczestnictwa w pracach audytowych udziału
osób z niepełnosprawnością.
10% - Doświadczenie trenera w przeprowadzaniu szkoleń/warsztatów–
Punkty zostaną przyznane za wykazania przeprowadzanie przez trenera delegowanego do wykonania
zadania 1 co najmniej 100 godzin szkoleń/warsztatów o tematyce dostosowywania stron internetowych
do zgodności ze standardem WCAG 2.1. Zakres czasowy szkoleń/warsztatów branych pod uwagę to
ostatnie 3 lata przed terminem składania ofert. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia kryterium
składa wykaz osób skierowanych do realizacji warsztatu z wykazaniem zrealizowanych przez nich
szkoleń /warsztatów.
10% - Doświadczenie trenera w tworzeniu/dostosowywaniu aplikacji mobilnych dla osób
niedowidzących/niewidzących –
Punkty zostaną przyznane za wykazanie udziału trenera przeprowadzającego warsztat przy
tworzeniu/dostosowywaniu
przynajmniej
dwóch
aplikacji
mobilnych
dla
osób
niedowidzących/niewidzących. Na potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca składa Wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia ze wskazaniem aplikacji mobilnych, o których mowa powyżej.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu, z uwagi na to że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów w kryteriach
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
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5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności
należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię
wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy
Pzp.
10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
11. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi,
związane z realizacją zamówienia ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i wpisać w odpowiednie miejsce na druku OFERTA (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
3. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie usługi, których wykonanie jest niezbędne przy
realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż
Zamawiający uważać będzie ,iż zostały one ujęte w cenie oferty.
4. Ceną oferty jest cena brutto podana na druku „Oferta”.
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała
negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.
6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia
i nie będzie podlegała waloryzacji
7. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
IX. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w ramach
niniejszego postępowania zamówień dodatkowych.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony
oraz zachowania formy pisemnej.

XI. OSOBA DO KONTAKTU
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Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Małgorzata Rewucka, e-mail: malgorzata.rewucka@pg.edu.pl
XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia,
2) wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania,
4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z wskazaniem posiadanego doświadczenia
5) opcjonalnie – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. W taki przypadku do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, określające jego zakres i wystawione przez osoby do tego
upoważnione.
W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej
do zawarcia umowy Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy złożenia oryginału
pełnomocnictwa lub jego notarialnie poświadczonej kopii.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Dokumenty złożone w formie kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych
przez Zamawiającego.
6.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać do dnia 11.01.2021 r.
w formie pisemnej - w zamkniętej i opisanej kopercie na formularzach stanowiących załączniki do
niniejszego ogłoszenia oraz wymaganymi dokumentami, na adres Zamawiającego: Politechnika
Gdańska Dział Zamówień Publicznych Gmach B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z
dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie warsztatów i audytu WCAG 2.1. w ramach projektu MOST
DANYCH ZZ/40/055/U/20;
lub w formie elektronicznej – skan wypełnionych i podpisanych formularzy i dokumentów należy
dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: malgorzata.rewucka@pg.edu.pl wpisując w polu
wskazującym temat wiadomości: Oferta na przeprowadzenie warsztatów i audytu WCAG 2.1. w ramach
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projektu MOST DANYCH” ZZ/40/055/U/20” lub złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności :
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty.

ZATWIERDZAM
Kanclerz Politechniki Gdańskiej
-//mgr inż. Mariusz Miler
…………………………………………………………………

Załączniki do ogłoszenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz oferty;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania
6. Wzór umowy
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Załącznik nr 1

(nazwa i adres wykonawcy)
ZZ/40/055/U/20

OFERTA
Zamawiający:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
1. Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów i
wykonania audytu WCAG 2.1 portalu mostwiedzy.pl w ramach projektu ,, MOST DANYCH.
Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data’’
My niżej podpisani:
imię .......................... nazwisko .........................
imię .......................... nazwisko .........................
działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa :

e-mail:
Adres:
REGON nr

NIP nr

KRS/CEIDG
Nr telefonu:
Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 do
ogłoszenia , za cenę brutto …………………………………………………………… PLN,
w tym zadanie 1 - warsztaty: ……………………………..……………… PLN brutto
Zadanie 2 - audyt ………………………………………….. PLN brutto
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Oświadczamy, że audytor skierowany do realizacji zadania

2.

Pan/Pani ……………………………………………………………………..…….. przeprowadził 50
audytów zgodności z WCAG 2.1.
TAK
•

NIE

Proszę wstawić X przy właściwej odpowiedzi

Oświadczamy, że w pracach audytowych będą brały udział osoby niepełnosprawne:

3.

TAK
•

NIE

Proszę wstawić X przy właściwej odpowiedzi

4.

Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach określonych w ogłoszeniu.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 6 do
ogłoszenia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach.
Akceptujemy warunki płatności wskazane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do

6.

ogłoszenia.
7.

Oświadczamy, że okres związania niniejsza ofertą wynosi 30 dni.

8.

Oświadczam/y, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie:
Pan/Pani: __________________________________________________,
tel: _________________, e-mail________________.

9. Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych stron.
10. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
✓
✓
✓
✓

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

.................., dn. ......................................
_________________________________
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 347 14 63
fax: +48 58 347 14 90
e-mail: biuro.most@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl/most

Załącznik nr 2
ZZ/40/055/U/20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warsztaty i audyt zgodności ze standardem WCAG 2.1 - portal mostwiedzy.pl
Ogólny opis zamówienia
W ramach zamówienia wykonawca powinien zrealizować następujące zadania:
1. Przeprowadzić dwudniowe (sumarycznie 16 godz.) warsztaty z zespołem deweloperów
portalu mostwiedzy.pl, celem których byłoby przygotowanie tego portalu do audytu zgodności
ze standardem WCAG 2.1.
2. Przeprowadzić audyt portalu mostwiedzy.pl pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.1.
Szczegółowy opis zadań:
Zadanie 1 - warsztaty
Wymiar czasowy: 2 dni (16 godz. - realizowane w trybie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym )
Dni odbywania się: dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy).
Miejsce: Siedziba zamawiającego - Politechnika Gdańska – zamawiający dopuszcza przeprowadzenie
szkolenia w innym miejscu wskazanym przez wykonawcę na terenie Trójmiasta lub zdalnie (po
akceptacji Zamawiającego).
Zespół deweloperów biorących udział w warsztatach: 2-5 osób.
Zakres szkolenia:
- wskazanie miejsc portalu mostwiedzy.pl (wraz z podsystemami), które mogą być potencjalnie
niezgodne ze standardem WCAG 2.1 – zgodnie z opisem audyty w Zadaniu 2.
- wskazanie sposobów usunięcia niezgodności, dostosowanych do specyfiki portalu i przyjętych
technologii
- wprowadzenie – wspólnie z zespołem deweloperskim – wybranych zmian w portalu w trakcie
warsztatów

Zadanie 2 - audyt
Wykonawca powinien zweryfikować funkcjonalności portalu mostwiedzy.pl (w tym również
repozytorium ORD, podsystemu redakcji czasopism naukowych oraz podsystemu wspierającego
organizację konferencji naukowych) pod kątem spełniania wymogów W3C, W3C CSS oraz zgodności
z:
- międzynarodowym standardem dostępności stron internetowych dla osób z
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niepełnosprawnościami – WCAG 2.1,
- ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych,
- Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych,
- Deklaracją Ministrów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2006.

Wynikiem audytu będzie raport końcowy, który będzie zawierał opis realizacji poszczególnych
etapów audytu wraz z zastosowanymi metodami badania. Dodatkowo wyszczególnione zostaną
zidentyfikowane błędy, ich potencjalne implikacje oraz wskazówki prowadzące do ich usunięcia.
Raport musi zawierać następujące elementy:
- określenie czasu w jakim audyt został przeprowadzony (data początkowa i data końcowa) oraz datę
sporządzenia raportu,
- adres www badanego serwisu,
- listę osób biorących w audycie (eksperci, użytkownicy, redaktor raportu),
- listę elementów serwisu wytypowanych do badania,
- listę podstron wytypowanych do audytu,
- zidentyfikowane błędy i ich implikacje
- sposoby rozwiązania problemu (opis rozwiązania wraz z propozycją zmiany kodu źródłowego)
- opis napotkanych problemów lub wskazanie elementów ułatwiających nawigację (część
przygotowywana m.in. z osobami niewidzącymi/niedowidzącymi)

Po potwierdzeniu otrzymania raportu przez Zamawiającego, strony w ciągu 5 dni roboczych uzgodnią
termin reaudytu (weryfikację poprawy zdiagnozowanych błędów w audycie). Powinien on rozpocząć
się nie później niż 20 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania raportu przez zamawiającego.
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Załącznik nr 3
ZZ/40/055/U/20
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przeprowadzenie warsztatów i wykonania audytu WCAG 2.1 portalu mostwiedzy.pl w ramach projektu
,, MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research
Data’’

LP

1

Wartość brutto

Data wykonania

w zł

(dzień , miesiąc, rok)

3

4

Przedmiot audytu

2

Podmiot na rzecz którego
usługa została wykonana
(nazwa, adres)

5

UWAGA! Do wykazanych usług należy załączyć dowody(referencje), czy uslugi zostały wykonane należycie.

__________________________________
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
ZZ/ 40/055/U/20
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIANIA
Przeprowadzenie warsztatów i wykonania audytu WCAG 2.1 portalu mostwiedzy.pl w ramach projektu ,, MOST
DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data’’

L.p.

Imię i nazwisko , funkcja
(trener, audytor)

Doświadczenie

1.

Trener:

Liczba przeprowadzonych godzin szkoleń:*
Szkolenie/warsztaty – nazwa/opis:
…………………………………………………………….……………………….
Liczba godzin: ……………………………………….
Podmiot, dla którego realizowano zamówienie:
………………………………………………………………….
*użyć wielokrotnie w razie potrzeby
Udział w tworzeniu dostosowaniu aplikacji mobilnych (proszę
wymienić nazwy aplikacji i zakres wykonywanych prac)
1. ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………

………………………………………………….
Podstawa do dysponowania (np. umowa o pracę, umowa
cywilnoprawna)…………………………………………………………………………………
2

Audytor:

Liczba przeprowadzonych audytów zgodności z WCAG 2.1.
……………………………………….. (inne niż zadeklarowane w
formularzu oferty)
Podstawa do dysponowania (np. umowa o pracę, umowa
cywilno-prawna)
………………………………………………………………………………….

__________________________________
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4

......................................
(pieczątka Wykonawcy)

..........................., dnia.............…….. r.

Nr postępowania: ZZ/40/055/U/20

Oświadczenie wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie warsztatów
i wykonania audytu WCAG 2.1 portalu mostwiedzy.pl w ramach projektu ,, MOST DANYCH.
Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data’’
oświadczam (oświadczamy), co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.
__________________________________
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
__________________________________
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 347 14 63
fax: +48 58 347 14 90
e-mail: biuro.most@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl/most

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia …………………. r.
__________________________________
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………............
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……., dnia …………………. r.

__________________________________
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.

__________________________________
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Klauzula informacyjna
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel,
tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/40/055/U/20, na
przeprowadzenie warsztatów i wykonania audytu WCAG 2.1 portalu mostwiedzy.pl w ramach
projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy etap II: Open
Research Data” prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od dnia
zakończenia realizacji projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu
Wiedzy etap II: Open Research Data” tj. co najmniej do dnia 30.09.2026r.;
f)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i)
−
−
−

nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których
mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy
przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do
żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu
zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia.
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