
Na zlecenie Rady Funduszu Edukacji Fianasowej Uchwała nr 2/2020 

 

 

Zamawiający: 

Rzecznik Fiansowy 

Al. Jerozolimskie 87  

02-001 Warszawa 

w wykonaniu uchwały nr 2/2020 Rady Edukacji Finansowej 

Strona internetowa: www.rf.gov.pl 

e-mail: oferty@rf.gov.pl 

 
 

Rozeznanie rynku 

prowadzone w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia publicznego na: 

Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej 

 (CPV: 72413000-8- usługi w zakresie projektowania stron WWW) 
 

 
 

Warszawa, dnia 30.04.2020 r. 
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Na zlecenie Rady Funduszu Edukacji Fianasowej Uchwała nr 2/2020 

 

 

 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Dane Zamawiającego: Rzecznik Finansowy. 

Dokładny adres: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87. 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.rf.gov.pl 

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia:  +48 333-73-29 

e-mail: oferty@rf.gov.pl 

  
 

2. Rozeznanie rynku na: 
Zapytanie o udzielenie informacji w zakresie szacowania wartości zamówienia na wykonanie 
usługi, na „Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej  prezentującej informacje na 
temat działań instytucji chroniących konsumentów w związku z COVID-19 oraz   Funduszu Edukacji 
Finansowej, w ramach realizacji uchwały Rady Edukacji Finansowej nr 2/2020. 
 

3. Opis przewidywanego przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Przygotowania projektu oraz wykonanie strony 

internetowej  w języku polskim z systemem zarządzania treścią oraz wsparciem technicznym. 
 
 

4. Przewidywane terminy wykonania zamówienia: 
Opracowanie projektu graficznego nastąpi w formie prezentacji wykonanej w terminie 21 dniod 
podpisania umowy. Publikacja gotowej strony nastąpi w terminie do 7 dni od akceptacji projektu 
graficznego. 

 
 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
p. Marcin Jaworski - osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia – e-mail m.jaworski@rf.gov.pl , 
p. Jacek Janowiak-  osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne – oferty@rf.gov.pl ,  

 
6. Opis sposobu przygotowania szacunku wartości planowanego zamówienia: 

6.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. 
Jeśli Wykonawca zaoferuje szacunkową wartość planowanego zamówienia publicznego może 
zaoferować rozwiązania wariantowe. 

6.2. Szacunkową wartość zamówienia należy przesłać mailem na adres: oferty@rf.gov.pl   
 

7. Termin składania wartości szacunkowej planowanego zamówienia: 
13.05.2020 do godz. 12:00  
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Na zlecenie Rady Funduszu Edukacji Fianasowej Uchwała nr 2/2020 

 

 

 
 

 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

 
(ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) 

    
TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku 

odpowiedzi na ogłoszenie jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa 

    
DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, 

których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na 

adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem 

ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl. 

    
CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego . 

    
OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

    
PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
posiada Pani/Pan: 

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  ODBIORCY DANYCH odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

    
PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

 
(ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) 

    
NADZORCZEGO  

    
INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

 
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

   
 
 
 
 
 

 
Klauzula nr 9 

 
*
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

 
 

**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
 

***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

FORMULARZ 

 
rozeznania rynku  

na ustalenie wartości wartości szacunkowej planownego zamówienia  
na przygotowanie  

projektu oraz wykonanie strony internetowej 
 
 
 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Rzecznik Finansowy 

Al. Jerozolimskie 87  

02-001 Warszawa 

w wykonaniu uchwały nr 2/2020 Rady Edukacji Finansowej 

 

www.rf.gov.pl 

e-mail: oferty@rf.gov.pl 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa firmy: ……………………………………………………………….. 

Siedziba firmy: …………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks: …………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………….  

 
Szacowana wartość planowanego zamówienia publicznego na wykonanie strony internetowej  wynosi: 
 
za cenę łączną: ………………………………………………………… zł (brutto) (słownie: 
……………………………………………………………………………………………..) W tym: 
Wartość netto: …………………………………………………….. zł Kwota podatku VAT: 
…………………………………………… zł 
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OPIS PLANOWANEGO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej 

  

  

  

I. Cel zamówienia  

realizacja ze środków Funduszu Edukacji Finansowej utworzenia i prowadzenia strony internetowej 

poświęconej edukacji finansowej, na której znajdą się m.in. informacje i porady skierowane do osób, które 

znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. 

  

  

  

II. Przedmiot zamówienia  

  

1. Wykonanie serwisu internetowego w języku polskim z systemem zarządzania treścią oraz wsparciem 

technicznym.  

2. Serwis WWW powinien zostać wykonany z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania 

witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami: WCAG 2.0, wersja strony dla 

niepełnosprawnych.   

3. Serwis powinien zostać przygotowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu:  

1) dla komórek telefonów komórkowych 360×640px,   

2) dla tabletów 768×1024 px,   

3) dla komputerów 1366×768 px, 

oraz dostosowany najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Internet 

Explorer, Opera, Safari, Google Chrome; pełna integracja serwisu z Facebook, YouTube, Twitter, strona 

responsywna (autodopasowanie do istniejących narzędzi elektronicznych typu tablet, smartfon z systemem 

android i iOS); informacja o plikach cookies – polityka prywatności, dostosowana do wymagań RODO.  

 

4. Przygotowana strona musi zawierać:   

1) logotypy,   

2) menu  z następującymi elementami:   

a) Informacje dotyczące inicjatyw poszczególnych członków Rady Edukacji Finansowej(z 

możliwością umieszczania infografik, filmów), 

b) dane kontaktowe dotyczące miejsc do których można się zgłosić po pomoc/wsparcie w razie 

problemów finansowych związanych z COVID.   

c) lista najczęstszych pytań i odpowiedzi trafiających do poszczególnych instytucji w związku z 

COVID, 

d) newsletter i zapis do newslettera (opcjonalnie, prosimy o odrębną wycenę takiej funkcjonalności)  

3) informacje o Funduszu Edukacji Finansowej:  

a)    opis ogólny,   

b)   podstawy prawne,  

c)    realizowane programy,   

d)   informacje dla aplikujących do Funduszu (konkretny kontakt, wzór wniosku, procedura – 

uruchomione w terminie późniejszym w momencie uzyskania przez Fundusz zdolności do prowadzenia 

programów grantowych). 

 

4)    Dane w zakresie funkcjonowania Rady Edukacji Finansowej: 

a)    członkowie rady, 



 

 

 

b)   podstawy prawne,   

c)    uchwały Rady, 

d)    baner informacyjny nt. REF, 

e)    inne elementy opcjonalnie, 

   

5. Realizacja zamówienia wiąże się z przeniesieniem praw autorskich na Rzecznika Finansowego.  

  

6. Wybrany Wykonawca wraz z Zamawiającym  współpracują nad formą graficzną strony (projekt 

graficzny). Zamawiający ma obowiązek przedstawić Wykonawcy ogólną ideę strony, natomiast 

Wykonwca jest zobowiązany do rzetelnego informowania Zamawiającego o funkcjonalności jego 

pomysłów, a także zobowiązany jest do przedstawiania (zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem) 

najbardziej funkcjonalnych rozwiązań powstającej strony. Na podstawie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu graficznego  wykonana zostanie strona internetowa.  

  

7. Projekt strony będzie zawierać w szczególności zawartość merytoryczną i graficzną, zarówno strony 

głównej jak i podstron, a nadto system linków i bannerów, wraz z ich wzajemną hierarchią podrzędności.  

  

8. Dostarczenie przejrzystego i funkcjonalnego systemu CMS, tj. zestawu aplikacji internetowych, 

wyposażonego w polskojęzyczny interfejs. Instalacja systemu CMS na serwerze wskazanym przez 

Zamawiającego:  

a) zarządzanie strukturą serwisu (edycja, przenoszenie, ukrywanie, publikacja, tworzenie, usuwanie po

dstron, ustawienie czasu publikacji oraz opublikowania dokumentu);  

b) umożliwienie edycji podstron za pomocą intuicyjnego edytora treści WYSIWYG, funkcjonalności 

edytora zbliżone do udostępnionych w MS Word;  

c) umożliwienie wprowadzania do dokumentu tekstów, obrazków, zdjęć tabel, plików do pobrania, 

filmów oraz innych plików multimedialnych;  

d) pliki obsługiwane przez system CMS powinny posiadać formaty: .JPG, .GIF, .PNG, .ICO, .TXT, 

.PHP, .HTML, HTM, .XML, .JS, .CSS,. CACHE, .ZIP, .GZ, .RAR, .Z, .TGZ, .TAR, .HTACCESS, 

.BMP, .MP3, .MP4, .AAC, .WAV, .AU, .WMV, .AVI, .MPG, .MPEG, .PDF, .PSD, .DOC, .XLS, 

.TXT, .FLA, .SWF, RM;  

e) ustawianie właściwości podstrony (tytuły, opisy, streszczenia, daty automatycznej publikacji oraz 

ukrycia);  

f) tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi (user-friendly url);  

g) ustawianie wybranego dla danej podstrony szablonu z wdrożonych do systemu;  

h) archiwizacja danych (opublikowanie wiadomości);  

i) repozytorium plików (przechowywanie obrazków, zdjęć, filmów, pliki do pobrania, scentralizowane

 zarządzania zasobami serwisu);  

j) optymalizacja pozycjonowania serwisu (user-friendly url, tagowanie);  

k) system otwarty na wdrażanie kolejnych modułów oraz funkcjonalności serwisu w przyszłości; 

l) tworzenie bazy danych opartych na MySQL treści zawartych w serwisie;  

m) serwis www powinien być zbudowany w oparciu o 3-warstwowy model aplikacji (warstwa 

prezentacji, logiki, danych);  

n) system CMS powinien opierać się o system zarządzania bazą danych; nie dopuszcza się przechowy

wania treści jedynie w postaci statycznych stron internetowych (strona dynamiczna).  

 

9. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi 

systemu CMS.  

 

10. Budowa szablonu i struktury HTML : 

  

1) Dostosowanie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki interfejsu. 

2) Szablonu strony głównej serwisu oraz podstrony w oparciu o system CMS. 



 

 

 

3) Stworzenie kodu HTML serwisu.  

4) Wprowadzenie struktury serwisu (drzewa kategorii) dostarczonego uprzednio przez 

Zamawiającego. 

5) Stworzenie styli CSS.  

  

  

11. Mechanizmy automatyczne : 

  

1) Dynamiczne tworzenie mapy serwisu WWW. 

2) W przypadku dodania nowej kategorii/podstrony zostaje ona automatycznie wyświetlona w 

strukturze serwisu wyświetlanej w dziale Mapa strony; 

3) Wdrożenie mechanizmu edycji menu (zarówno kategorii głównych oraz podstron, menu 

tekstowe);  

4) Zmiana nazwy kategorii/podstrony z poziomu systemu CMS spowoduje automatyczną zmianę w 

menu aktualnie wyświetlanym w serwisie internetowym;  

5) Pobieranie informacji z danej kategorii i ich wyświetlenie na stronie głównej serwisu (np. 

najnowsze Aktualności).  

  

  

12. Wielopoziomowy system uprawnień : 

  

1) Umożliwienie tworzenia grup użytkowników zarządzających stroną. 

2) Uprawnienia w zakresie dostępnych dla użytkownika funkcjonalności CMS oraz dokumentów s

erwisu WWW, które będzie mógł edytować.  

  

  

13. Statystyki odwiedzin : 

  

1) Integracja serwisu WWW z rozbudowanym systemem statystyk np. Google Analytics. 

2) Możliwość porównywania efektywności kampanii e-marketingu (linki sponsorowane, banery 

reklamowe itp.). 

3) Podgląd wybranych przedziałów czasowych statystyk. 

4) Lokalizacja geograficzna użytkowników. 

5) Nadzorowanie ruchu na stronie oraz poszczególnych podstronach (ścieżka, którą przebył 

użytkownik z odnotowaniem poszczególnych kategorii). 

6) Możliwość personalizacji panelu głównego (wybór najważniejszych dla użytkownika 

informacji).  

  

  

14.  Baza danych plików graficznych i plików video:   

  

1) Pliki graficzne będą dostępne z poziomu systemu CMS. 

2) Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików. 

3) Administratorzy będą mieli możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za 

pomocą edytora WYSIWYG. 

4) Pliki będą rozmieszczone w poszczególnych folderach stanowiących grupy dokumentów. 

5) Administrator strony będzie miał możliwość dodania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczenie 

nowego folderu. 

6) Administrator będzie miał możliwość przenoszenia się do poszczególnych działów repozytorium 

(wyświetlenie plików graficznych).  

  

 



 

 

 

  

15.  Moduł newsletter :  

  

1) Wdrożenie modułu newsletter. 

2) Stworzenie szablonu graficznego newslettera zawierającego nagłówek oraz stopkę. 

3) Tworzenie wiadomości odbywa się poprzez stworzenie podstrony w strukturze serwisu. 

4) Wprowadzanie treści odbywa się z poziomu edytora WYSIWYG. 

5) Możliwość wysyłki newslettera do wybranej grupy odbiorców. 

6) Odbiorcy zapisując się do newslettera są automatycznie dodawani do listy subskrybentów. 

7) Po dokonaniu zapisu do użytkownika trafia e-mail z informacją o zapisie do bazy subskrybentów. 

8) Lista subskrybentów może być sortowana zależnie od parametrów, które są niezbędne do zapisu

 (np. adres e-mail, imię, nazwisko etc.). 

9) Administrator będzie miał możliwość dodania odbiorcy z poziomu systemu CMS oraz 

przypisania mu właściwej grupy. 

10) Administrator będzie miał możliwość definiowania nowych grup odbiorców. 

11) Użytkownicy będą mogli się rejestrować w newsletterze z poziomu odpowiedniego formularza 

na stronie WWW.  

  

16.   Instalacja certyfikatu SSL.  

   

17. Umieszczenie strony WWW na serwerze wnioskodawcy (hosting). 

  

18. Wsparcie powdrożeniowe:   

Udzielanie odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiającego, wsparcie przez 

okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia, w terminie nie później 

niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapytania.  

 

19.  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: 

Usunięcie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS w okresie 12 miesięcy od 

dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia (okres gwarancyjny), w terminie nie później 

niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki.  
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