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ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę strony internetowej i bazy danych Agencji 

Zatrudnienia Fundacji Fuga Muni. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.:  

- - „Klucz do sukcesu ” (umowa ZZO/000309/03/D z dnia 12.05.2022) 

 

Nr postępowania: FFM/01/2023/Z-O/A-I, data: 24 lutego 2023 r. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

             Fundacja Fuga Mundi ul. Hutnicza 20 B, 20 – 218 Lublin 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa strony internetowej i bazy danych 

Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Muni wraz z zadaniami dodatkowymi określonymi 

w zapytaniu. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 

1. Optymalizacji SEO w skład którego wchodzi audyt istniejącej strony internetowej praca.ffm.pl, 

zaprojektowanie i wdrożenie strategii pozycjonowania strony internetowej w całej domenie 

praca.ffm.pl (określenie fraz pod kontem najlepszego dotarcia do grupy docelowej jaką są 

poszukujące pracy osoby z niepełnosprawnością na terenie województw lubelskiego, 

podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, wprowadzenie zmian w kodzie strony 

strony pod kontem pozycjonowania organicznego). Zmierzenie i zaraportowanie osiągniętych 

wyników za pomocą dowolnego narzędzia. 

2. Utworzenie 12 tekstowych kampanii reklamowych w tym 4 w języku ukraińskim 

targetowanych na terenie  4 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i 

mazowieckiego w aplikacji Google Ads wraz z  integracją w  Google Analitics, Google Search 

Console (lub równoważnych) ze  stroną internetową Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga 

Mundi.  

3. Opracowanie i wdrożenie spójnych merytorycznie i graficznie tematycznych mediów 

społecznościowych, związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością na potrzeby 

Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi (LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube) – wersja 

w języku polskim i ukraińskim). Ile wpisów przez jaki okres?? 

4. Przygotowanie i publikacja strony Agencji Zatrudnienia w języku ukraińskim z panelem 

zarządzającym dla użytkowników umożliwiającym samodzielne edycje tekstów oraz 

zamieszczanie zdjęć. Strona grafiką oraz układem treści powinna nawiązywać do istniejącej 

strony praca.ffm.pl. Powstała strona musi być zintegrowana ze strona praca.ffm.pl, musi 

zawierać prezentację Agencji Zatrudnienia z siedzibą w Lublinie oraz prezentacje oddziałów 

agencji w Rzeszowie, Kielcach i Radomiu. 

5. Opracowanie i wykonanie formularza rejestracyjnego na stronie Agencji Zatrudnienia, 

zintegrowanego z istniejącą bazą danych w języku ukraińskim. Formularz musi być spójny z 

już używanymi w Agencji Zatrudnienia https://praca.ffm.pl/page/clientform. Do zadań 

wykonawcy będzie należało zapoznanie się z już stosowanymi formularzami i uzgodnienie z 

zamawiającym kształtu nowego formularza. Stworzony formularz będzie merytorycznie 
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dopasowany do grupy docelowej jaka są przebywający w Polsce obywatele Ukrainy z 

niepełnosprawnościami.  

6. Zaprojektowanie i wdrożenie modułu bazy danych dotyczącego wstępnego dopasowania 

profilu zawodowego kandydatów z niepełnosprawnością do pozyskanych przez Agencję 

Zatrudnienia ofert pracy. Proces dopasowania będzie oparty o klasyfikacje zawodów i 

specjalności na potrzeby rynku pracy. 

7. Zaprojektowanie i wdrożenie modułu raportowania w bazie danych realizacji poszczególnych 

form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z usług Agencji Zatrudnienia 

w 4 województwach. Funkcjonalność powinna dawać możliwość automatycznego 

generowania raportów w ustawionym zakresie czasowym w formie tabeli oraz dokumentu w 

formacie pdf oraz formacie edytowalnym w edytorze tekstów takim jak Microsoft Word lub 

równoważnym.  

8. Przygotowanie dokumentacji admina i użytkownika z wykonanych zadań w zakresie 

strony internetowych oraz funkcjonalności w bazie danych. 

 

Przy pracach merytorycznych wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia treści zawartych w 

formularzu z zamawiającym i uzyskania akceptacji treści. 

 

 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

 CPV 72413000–8  Usługi w zakresie projektowania stron www. 

 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

 

Wykonawca zobowiązany jest to wykonania zamówienia w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Zamówienie musi zostać wykonane do  dnia 30 marca 2023 roku. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Złożenie oferty w sposób i w terminie wskazanym przez zamawiającego. 

 

7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą wykonywane w złotych polskich. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim używając formularza złożenia oferty będącego 

załącznikiem nr 1. 

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI 

 

Marek Piasecki – Prezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi. 

 

10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
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Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy : fundacjafm@gmail.com, pocztą tradycyjną lub złożyć 

osobiście w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi ul. Krochmalna 13/1, 20 – 401 Lublin 

w nieprzekraczalnym terminie 7 marca 2023 roku do godziny 12.00. 
 

11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

 

   Kryterium branym pod uwagę podczas oceny ofert i wyboru wykonawcy będzie: Cena – 100 %. 

 

 

12. SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY 

 

12.1. Waga punktowa będzie przyznawana na  podstawie cenny za dostarczenie wszystkich produktów 

objętych zamówieniem. Dostawa zostanie zlecona jednemu wykonawcy. Na dostawę sprzętu 

zakupywanego w  ramach jednego projektu zostanie zawarta odrębna umowa. 

 

Cena – 100 % (Cena brutto oferty najtańszej / cenna brutto oferty badanej) *100 = liczba punktów. 

  

12.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium. 

 

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. 

 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

13.1. Podpisanie umowy .  

13.2. Złożenie oświadczenia o nieposiadaniu zaległości wobec: Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10 marca 2023 roku. 

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

15.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

 

16. FINANSOWANIE 

 

16.1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach projektów pn.: 

-  „Klucz do sukcesu ” (umowa ZZO/000309/03/D z dnia 12.05.2022). 

17. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADAMIANIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego: 

 

www.praca.ffm.pl. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są  

z zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

mailto:fundacjafm@gmail.com
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beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo                           

lub kapitałowo. 

b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, 

a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  

w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania 

Fundacji Fuga Mundi do zawarcia umowy. Fundacja Fuga Mundi może odstąpić                           od 

podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

c) Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z podmiotem który złoży najkorzystniejszą 

ofertę w przypadku przekroczenia zaplanowanej wysokości środków finansowych 

zaplanowanych na zakup przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz złożenia oferty, 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

Formularz złożenia oferty 
 

Dotyczy zapytania ofertowego FFM/01/2023/Z-O/A-I, z dnia 24 lutego 2023 r (CPV 72413000 – 8 – 

Usługi w zakresie projektowania stron www.)  w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.:  

 - „Klucz do sukcesu ” (umowa ZZO/000309/03/D z dnia 12.05.2022) 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam następująca ofertę: 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Cena netto Cena brutto  

1 Budowa strony internetowej i 

bazy danych Agencji 

Zatrudnienia Fundacji Fuga 

Muni wraz z zadaniami 

dodatkowymi określonymi w 

zapytaniu. 

 

  

 

 

 

 
 

…………..……………………………………….. 

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty 

Oświadczam że nie jestem  powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą  lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności 

poprzez: 

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

………….……………………………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 


