
Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro 
 

 
             (pieczątka oferenta ) 

Dnia; ………………………. 

 
 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Rzeszowie 

 

 

OFERTA 

BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące: 

Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl 

 (wpisać przedmiot zamówienia ) 

składamy ofertę następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto……...............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .................................................................................zł. 

Cena brutto .........................................................................................................................zł. 

Słownie: .................................................................................................................................. 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki  

 zarządzanie, obsługa dostarczonych rozwiązań będzie możliwa w języku polskim przez Internet 

przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, 

 usługa będzie dostępna w publicznej sieci internetowej w całym okresie obowiązywania Umowy, 

dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 

 Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną do kontaktu z Zamawiającym poprzez kontakt 

telefoniczny, kontakt mailowy i  fax, 

 Wykonawca podejmie działania zmierzające do udzielenia pomocy w czasie nie dłuższym niż 72 

godziny, w przypadkach wymagających dłuższego czasu, każdorazowo ustali to z Zamawiającym, 

 Zamawiający uprawniony jest do korzystania z pomocy technicznej Wykonawcy w godzinach pracy 

Zamawiającego. Pomoc polegać ma na udzielaniu wskazówek, bezpośredniej ingerencji w dane 

Zamawiającego w celu osiągnięcia zamierzeń Zamawiającego,  

 Wykonawca pobierze na zasadzie dostępu do bieżącej strony WWW Zamawiającego 

(www.wodgik.rzeszow.pl) w technologii CMS ( Jommla. Wordpress, technologia wykonawcy) 



całość serwisu (pomijając cześć dotyczącą BIP) i przeniesie ją do swoich zasobów, w taki sposób 

aby odtworzyć dotychczasową funkcjonalność serwisu (http i ftp), 

 Wykonawca w ramach Umowy zapewni sprawny dostęp do opublikowanych danych 

Zamawiającego dla wszystkich użytkowników Internetu, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej 

(ograniczając godziny dostępu, strefę geograficzną, wybrane kraje), 

 

 Wykonawca dostosuje pobrany serwis do swoich zasobów w taki sposób aby bieżąca 

funkcjonalność została w pełni odtworzona, funkcje których nie uda się odtworzyć zostaną 

indywidualnie skonsultowane z Zamawiającym, 

 Wykonawca zapewni i wdroży w serwisie Zamawiającego zgodność dostarczonych rozwiązań z 

wymaganiami WCAG 2.0, 

 Wykonawca podczas procesu migracji dokona w uzgodnieniu z Zamawiający, niezbędnych zmian 

kolorystycznych oraz przedmiotowych  w treści publikacji Zamawiającego, 

 Zamawiający otrzyma pełne prawo do przeglądania/modyfikacji/usuwania swoich danych, 

 Dane Zamawiającego przechowywane przez Wykonawcę są własnością Zamawiającego i nie mogą 

być udostępniane stronom trzecim bez zgody Zamawiającego (oprócz danych co do których 

Zamawiający jawnie zdecydował inaczej poprzez ich umieszczenie w wyznaczonym miejscu do 

publikacji w internecie), 

 Wykonawca przygotuje co najmniej dwupoziomowy sposób dostępu do danych Zamawiającego 

polegający na oddzieleniu funkcji Administratora serwisu od Użytkownika zasobów 

publikowanych przez Zamawiającego,  (co najmniej 3 konta zarządzające), 

 Wykonawca udostępni mechanizmy przydzielania dostępu do wyznaczonych danych (katalogów) 

Zamawiającego tak aby możliwy był dostęp do tych zasobów z poziomu usługi FTP i http 

jednocześnie ze wskazaniem, który użytkownik ma prawa do pobierania/zmiany/usuwania 

których zasobów, 

 Wykonawca będzie dokonywał zabezpieczenia danych Zamawiającego, każdego dnia w godzinach 

nocnych, przechowując 5 ostatnich pełnych kopii zapasowych oraz kopię z każdego pierwszego 

dnia miesiąca w czasie trwania Umowy, kopie te mają posłużyć jako element odtworzenia całości 

serwisu w przypadku jego nieautoryzowanej zmiany lub usunięcia, 

 Wykonawca odtworzy zawartość serwisu i usług Zamawiającego na polecenie Zamawiającego bez 

dodatkowych kosztów, lub udostępni taka opcję Zamawiającemu, 

 Wykonawca przygotuje, skonfiguruje i przedstawi Zamawiającemu konfigurację serwera 

pocztowego świadczącego usługi SMTP, IMAP, POP3, 

 Zamawiający otrzyma możliwość konfiguracji nieograniczonej liczby odrębnych kont pocztowych z 

dostępem do zawartości poprzez przeglądarkę internetową, 

 Zamawiający dzięki usługom Wykonawcy będzie mógł samodzielnie zdecydować o konfiguracji 

każdej skrzynki indywidualnie, a w szczególności o sprawdzaniu zawartości dostarczonej poczty 

pod kątem podejrzanych treści, szkodliwych załączników, niechcianych treści itp. 



 Treść poczty Zamawiającego pozostanie objęta tajemnicą biznesową Zamawiającego, nie może 

być udostępniania podmiotom trzecim, 

 Wykonawca udostępni/zakupi na rzecz Zamawiającego hosting, na którym będzie umieszczona 

strona www Zamawiającego wraz z wszystkimi usługami na min 3 lata, o parametrach nie 

gorszych niż: 

a) Powierzchnia dyskowa -  co najmniej 200 GB – surowej przestrzeni bez kompresji danych, 
b) Pakiet transferu – bez limitu 
c) Autoinstalator aplikacji  (m.in. Jommla, Wordpress) 
d) Adresy e-mail – bez limitu 
e) Kreator stron WWW - bez limitu 
f) Baza danych MySQL- bez limitu 
g) Bazy danych PostgreSQL- bez limitu 
h) brak ograniczenia limitu ilości połączeń /1h 
i) Serwisy WWW - bez limitu 
j) Konta FTP -  bez limitu w pełni zarządzalne z możliwością określenia terminu aktywności kont 
k) Profesjonalny webmail 

l) Synchroniczny transfer do zasobów sieciowych nie mniejszy niż 100 Mb/s 

m) Serwerownia z co najmniej 3 punktami styku operatorów o zasięgu ogólnokrajowym, 

 

 Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego  z obsługi interfejsu do zarządzania stroną 

oraz z obsługi kont ftp, Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w cyklu 2 dni po 4 

godziny, w okresie nie dalszym niż 30 dni od zawarcia umowy, w dogodnym terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, 

 Podczas prac wstępnej konfiguracji Wykonawca sporządzi dokumentację działań i konfiguracji 

usług dla Zamawiającego oraz przekaże ten dokument w formie pisemnej Zamawiającemu (oraz w 

formie cyfrowej jako dokument edytowalny) 

 Wykonawca dostarczy dokument przeniesienia praw autorskich rozwiązania na  rzecz 

Zamawiającego, 

 Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca przekaże dane Zamawiającego przechowywane w 

zasobach Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w postaci trwałych nośników np. DVD, CD 

Wszystkie warunki zamówienia odnoszące się do funkcjonowania usług Zamawiającego będą 

realizowane do końca okresu ważności hostingu. 

3. Oferta stanowi integralna część umowy. 

4. Oświadczamy, że firma jest/nie jest1 płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ....................................................... (jeżeli dotyczy) 

 

 

       ............................................................ 

        podpis osoby upoważnionej 

 
1. niepotrzebne skreśl 


