
ZAPYTANIE O PODANIE WSTĘPNEJ KALKULACJI KOSZTÓW 

PORTALU INTERNETOWEGO W RAMACH PROJEKTU 

REFORMA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ DLA 

STUDENTÓW W POLSCE Gospostrateg1/383267/28/NCBR/ 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza do składania ofert cenowych 

dotyczących kosztów portalu internetowego w ramach projektu GOSPOSTRATEG. 

Przy szacowaniu kosztu proszę uwzględnić informacje zawarte poniżej.  

 

1. Zamawiający:   

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

ul. Rakowicka 27 

31-510 Kraków 

tel.: (12) 293 59 08  

e-mail: mirzynsa@uek.krakow.pl 

REGON: 000001519  

NIP: 675 000 63 46  

 

2. Przedmiot zamówienia 

Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu przez roczny okres 

od 04.05.2021 do 04.05.2022 portalu internetowego zgodnie z wytycznymi wskazanymi 

przez Zamawiającego. 

 

3. Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i 

utrzymaniu przez roczny okres od 04.05.2020 – 04.05.2021 portalu internetowego 

skierowanego do uczniów szkół średnich oraz studentów w Polsce, w ramach projektu 

„Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów” realizowanego przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w konsorcjum z Uniwersytetem im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, numer umowy: 

Gospostrateg1/383267/28/NCBR/2019.  



Celem powstania portalu jest przedstawienie młodym ludziom planowanych zmian w 

systemie pomocy materialnej dla studentów w Polsce (stypendiów, domów studenckich, 

zapomóg) oraz zebranie ich opinii dotyczących planowanej reformy.  

 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

 Portal ma spełniać funkcję informacyjną musi być dostosowana do treści 

merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego oraz do potrzeb odbiorcy 

portalu  

 Język, wygląd oraz układ informacji powinien być dostosowany do grupy 

odbiorców portalu, zdefiniowanej jako młodzi ludzie pobierający edukację lub 

planujący ją pobierać w Polsce w wieku 15 – 25 lat 

 Informacje zamieszczone na portalu mają być dostosowane do potrzeb odbioru 

grupy docelowej na podstawie wkładu merytorycznego dostarczonego przez 

Zamawiającego  

 Informacje tekstowe zamieszczone na portalu mają być uzupełnione o ilustrujące 

je grafiki oraz 4 filmów animowanych o charakterze przewodnika po konstrukcji 

systemu i procedurze uzyskiwania wsparcia. Za opracowanie informacji 

tekstowych, grafik, ilustracji i filmów odpowiada realizator usługi w oparciu o 

informacje dostarczone przez Zamawiającego  

 Portal powinien zawierać narzędzie służące do zbierania opinii grupy odbiorców 

reformy w formie sądy z pytaniami zamkniętymi oraz możliwością kontaktu do 

Zamawiającego 

 Realizator usługi jest zobowiązany do zamieszczenia na portalu logotypów oraz 

innych informacji promocyjnych wskazanych przez Zamawiającego związanych z 

realizacją projektu 

 Za dzień uruchomienia portalu uznaje się 04.05.2021  Realizujący usługę 

zobowiązany jest do utrzymania funkcjonalności portalu do dnia 04.05.2022. 

 Realizator usługi zobowiązuje się również do podjęcia działań promocyjnych 

portalu w mediach społecznościowych adekwatnych do grupy wiekowej 

odbiorców portalu oraz do pozycjonowania portalu w Internecie 

 

5. Warunki szczegółowe dotyczące realizacji usługi  



 Realizator usługi zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z 

Zamawiającym i do informowania go o przebiegu prac  

 Realizator usługi przed podjęciem prac technicznych zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu projektu portalu 

 Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag do projektu portalu w terminie do 

dwóch tygodni od otrzymania projektu. Realizujący usługę zobowiązuje się do 

naniesienia uwag Zamawiającego, oraz przedstawienia mu zaktualizowanego 

planu projektu w terminie do dwóch tygodni od dnia otrzymania uwag od 

Zamawiającego.  

 Realizacja usługi może nastąpić dopiero w momencie akceptacji przez 

Zamawiającego projektu portalu. Zamawiający ma prawo do dwóch obiegów 

poprawek. Po przekroczeniu wskazanych realizator usługi ma prawo naliczyć 

dodatkową opłatę za realizację projektu.  

 

6. Informacje dodatkowe  

Prosimy o oszacowanie kosztów brutto/netto świadczenia usługi i przedstawienie 

wartości w załączniku nr 1. Cena jednostkowa brutto i netto powinna zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

 

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: mirzynsa@uek.krakow.pl 

najpóźniej do 22.02.2021 r. 

 

Przedstawione zapytanie o cenę nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie prowadzone jest w związku z planowaniem uruchomienia postępowania 

o udzielanie zamówienia. 

 


