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Kraków, dnia 10.06. 2020 r. 

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej 

 

 

Dotyczącej: 

Organizacji wirtualnych Targów Pracy 
 

  

 

1. Zamawiający  

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Adres:  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

Telefon: 12 662-60-23 

Regon: 000001376 

NIP:  675-02-00-195 

 

2. Tryb postępowania 

Zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy PZP.   

 

3. Osoby do kontaktu:  

Alina Jurczak-Bojm 

tel. 12 662 60 23,  

e-mail: ajurczak@up.krakow.pl  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Organizacja wirtualnych targów pracy: 
- wykonawca zapewnia sprzęt, łącze, oprogramowanie, pomoc techniczną 
- przygotowanie kompletnej strony www z funkcjonalnościami targowymi, zapewnienie 
serwera, hostingu, domeny 
- oprawa graficzna platformy - dostosowanie graficzne platformy z wykorzystaniem logo i 
materiałów organizatora  
- obsługa całości przedsięwzięcia (przygotowanie strony, osadzenie na serwerze, testy, 
poprawki, wsparcie budowaniu sekcji wystawców, bieżący nadzór w czasie trwania targów). 
- przygotowanie strefy wystawców wraz z funkcjonalnościami: pokoje do rozmów tekstowych 
i rozmów wideo w każdej strefie wystawienniczej, nielimitowane chaty z obsługą na żywo 
przez przedstawicieli wystawców, możliwość wgrywania zdjęć, logotypów wystawców, 
materiałów wideo 
- przygotowanie strefy szkoleń i webinarów (przepustowość do 500 uczestników) 
- przygotowanie instrukcji dla uczestników oraz wystawców, ułatwiających korzystanie z 
serwisu, wgrywanie materiałów 
 

  

5. Warunki realizacji zamówienia: 

a) Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty, 
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b) Zamawiający do powyższego zapytania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań, 

c) Strony wyrażają zgodę na negocjacje zaproponowanej ceny, 

d) Wydarzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zwolnione z podatku VAT. 

 

 

6. Termin złożenia oferty, termin realizacji  zamówienia 

a) Termin złożenia ofert: 03.07.2020 

b) Termin realizacji: Targi Pracy odbędą się między 26.10 2020  - 26.11.2020. Usługa musi 

być gotowa 3 tygodnie przed ostateczną datą Targów. 

 

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

a) Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszego dokumentu – scan podpisanego dokumentu przesłany mailem.  

b) W ofercie należy podać cenę netto.  

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

d) Zamawiający po otrzymaniu wszystkich ofert może rozstrzygnąć zapytanie przed 

upływem terminu wskazanego do składania ofert.   
e) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  posiadają odpowiednie 

doświadczenie. Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych usług wraz z 

referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie 

wskazanych w nim usług.  

f) Firma, która nie ma żadnego doświadczenia nie może brać udziału w zapytaniu 

ofertowym. 

 
 

 

 

8. Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy składać wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alina.jurczak-

bojm@up.krakow.pl  

 

9. Rozstrzygniecie zapytania 

Zamawiający drogą mailową zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

10. Kryteria oceny ofert 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania niniejszego 

ogłoszenia i zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach:  

a) kryterium: cena – 80% (maksymalnie 80 pkt)  

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:  

 

Cena najtańszej oferty  

-------------------------------- x 80 = liczba uzyskanych punktów  

Cena badanej oferty  
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b) kryterium: doświadczenie, referencje z wykonanych projektów – 20% (maksymalnie 20 pkt.) 

– sposób obliczania punktów: 

• 5 pkt. do 3 referencji,  

• 10 pkt. 4 –8 referencji 

• 20 pkt. za 9 i więcej referencji 

 Firma, która nie ma żadnego doświadczenia nie może brać udziału w zapytaniu ofertowym. 

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia bądź 

podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota łączna przekroczą budżet projektu 

przewidziany na realizację zadania. 

 


