
Warszawa: Modyfikacja portalu Polscy Sprawiedliwi oraz aplikacji 

Centrum Informacyjnego 

Numer ogłoszenia: 305868 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich , ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 22 4710300, faks 22 4710398. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.polin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: unstytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modyfikacja portalu Polscy Sprawiedliwi 

oraz aplikacji Centrum Informacyjnego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest Modyfikacja portalu Polscy Sprawiedliwi oraz aplikacji Centrum Informacyjnego 

polegającego na modyfikacji projektu graficznego oraz układu treści prezentowanych na stronie 

głównej portalu Polscy Sprawiedliwi, a następnie udzielenie gwarancji do zastosowanego rozwiązania 

dla portalu funkcjonującego pod adresem www.sprawiedliwi.org.pl (dalej zwaną w umowie Portal 

Polscy Sprawiedliwi) oraz modyfikacja aplikacji o nazwie Centrum Informacyjne poprzez dodanie do 

niej nowych funkcjonalności, a następnie zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w 

pełni skonfigurowanej i wykonanej pod klucz nowej wersji aplikacji (dalej zwaną w umowie Aplikacja 

Centrum Informacyjnego). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamówienie jest finansowane w ramach projektu Żydowskie 

dziedzictwo kulturowe dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-

2014 w ramach projektu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (PL08), nr umowy 

1/PD/2013/PL08/NMF. oraz w ramach projektu Współpraca dwustronna w dziedzinie organizacji 

konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu wystawy stałej Muzeum Historii 

Żydów Polskich, nr umowy 4/FWD b /2014/PL08/NMF, realizowany w ramach Funduszu Współpracy 

Dwustronnej działanie b, w związku z realizacją projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe 

dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach projektu 

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (PL08), nr umowy 1/PD/2013/PL08/NMF. 



II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.25.17-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych - wykonuje) należycie: a. minimum 2 (słownie: dwie) usługi 

polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali internetowych i/lub aplikacji w trybie 

kiosku, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda; b. minimum 2 (słownie: dwie) 

usługi związane z obsługą rozwojową portali internetowych. Przez obsługę rozwojową 

portali internetowych Zamawiający rozumie ich obsługę pod względem kreatywnym, 

wdrożeniowym oraz bieżącego prowadzenia działań na portalu tj. prowadzenia prac 

kreatywnych związanych z bieżącą optymalizacją portalu do nowych wymagań, wdrażania 

zmian portalu wpływających na parametry optymalizacyjne takie jak wzrost konwersji, 

poprawa kluczowych parametrów portalu: czas odwiedzin, ilość użytkowników, czas 

przebywania na portalu, o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto każda; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż 

dysponuje: 1. potencjałem technicznym w postaci centrum serwisowego (rozumianego jako 

minimum 1 osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad) koniecznym 

do monitorowania poprawności działania systemu oraz optymalizacji środowisk, zmian w 



konfiguracji serwerów i ich dopasowaniu do aktualnych potrzeb rozwiązań realizowanych w 

ramach gwarancji obejmującej zamówienie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż 

dysponuje: 2. zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 

wykazać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia 

osobami zdolnymi do jego prawidłowego wykonania, tj. zespołem specjalistów 

posiadających doświadczenie dające rękojmie realizacji przedmiotu umowy, składającym 

się z: a. Kierownik projektu (1 osoba): Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie pełnić 

tę funkcję: - posiadała minimum 3 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia projektów dot. 

projektowania i wdrożenia portali internetowych; - brała udział w roli Kierownika projektu w 

przynajmniej 3 różnych projektach związanych z projektowaniem i wdrożeniem portali 

internetowych; b. Programista (minimum 2 osoby):Zamawiający wymaga, aby osoby, która 

będą pełnić tę funkcję: - posiadały minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania 

portali internetowych; - brały udział w roli Programisty w co najmniej 2 różnych projektach 

związanych z projektowanie i wdrożeniem portali internetowych; c. Grafik (1 osoba): 

Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie pełnić tę funkcję: - posiadał minimum 3 

letnie doświadczenie w tworzeniu kreacji i projektów graficznych w ramach wdrażania co 

najmniej 4 portali internetowych; Uwaga: Żadna z osób pełniących funkcje wymienione w 

pkt. a-c powyżej nie może się łączyć. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 60 

 2 - Metodyka - 40 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Historii 

Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa.. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

25.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 

Warszawa, sekretariat (III piętro).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane w ramach projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe 

dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach projektu 

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (PL08), nr umowy 1/PD/2013/PL08/NMF. oraz w 

ramach projektu Współpraca dwustronna w dziedzinie organizacji konferencji międzynarodowych oraz 

działań towarzyszących otwarciu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich, nr umowy 4/FWD b 

/2014/PL08/NMF, realizowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej działanie b, w związku z 

realizacją projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe dofinansowanego ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach projektu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego (PL08), nr umowy 1/PD/2013/PL08/NMF. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

 


