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Warszawa, dnia 21 lipca 2022 r. 

 

 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości wykonania zamówienia, polegającego na 

świadczeniu usług eksperckich (w wymiarze 890 godzin) przez Konsultanta wspierającego 

Zamawiającego i Pełnomocnika Zamawiającego przy realizacji zadania 

Stworzenie i uruchomienie wersji mobilnej i desktopowej 23 stron internetowych parków 

narodowych oraz jednej strony głównej. 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Klimatu 

i Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów 

wykonania niżej opisanego zamówienia wraz z podaniem ceny netto i brutto za roboczogodzinę 

(uwzględniający całkowity koszt Zamawiającego) . 

UWAGA! 

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat 

kosztów realizacji opisanej usługi. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich (w wymiarze 890 godzin) przez 

Konsultanta w związku z realizacją przez Zamawiającego i Pełnomocnika Zamawiającego, 

zadania Stworzenie i uruchomienie wersji mobilnej i desktopowej 23 stron internetowych parków 

narodowych oraz jednej strony głównej zwanym dalej Zadaniem. Zadanie realizowane jest w 

ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”. Projekt, 

a tym samym przedmiot zamówienia, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020. 

Ogólna informacja na temat Zadania: 

Zadanie realizowane będzie w dwóch oddzielnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Celem pierwszego postępowania jest przygotowanie szczegółowej specyfikacji strony internetowej, 

sklepu internetowego, Biuletynu Informacji Publicznej Tatrzańskiego Parku Narodowego (będzie on 

później stanowić podstawę dla wdrożenia analogicznych serwisów pozostałych 22 parków narodowych) 
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oraz strony Polskich Parków Narodowych będącej „bramą wejściową” dla stron 23 parków narodowych. 

Pierwsza część postępowania składa się z pięciu etapów: (1) przeprowadzenie analizy UX oraz analiza 

architektury informacji istniejącego Serwisu TPN oraz Bramy Wejściowej parków narodowych; (2) 

Badanie Architektury Informacji Serwisu TPN oraz Bramy Wejściowej parków narodowych, celem 

badania jest ilościowe potwierdzenie optymalnej architektury informacji Serwisu TPN oraz Bramy 

Wejściowej parków narodowych; (3) przeprowadzenie analizy Tree Testing (testowanie drzewa) 

polegającej na kategoryzowaniu elementów menu na docelowej stronie internetowej, w celu 

wypracowania optymalnej architektury informacji Serwisu TPN i Bramy Wejściowej parków 

narodowych; (4) przeprowadzenie warsztatów co-creation z kilkuosobowym zespołem TPN, na których 

wykonane zostaną protopersony użytkowników Serwisu TPN oraz turystów odwiedzających Park, 

zmapowanie ich potrzeb oraz zakładanych ścieżek użytkownika (Customer Journey); (5) badanie 

eksploracyjne, badaniem zostanie objęte 20 osób, stanowiących reprezentatywną grupę użytkowników 

analizowanych serwisów. 

Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmować będą prace programistyczno- 

wdrożeniowe, dla których podstawą będą wyniki prac otrzymane w ramach pierwszego postępowania, 

w wyniku których powstaną w wersji mobilnej i desktopowej: strony internetowe 23 parków 

narodowych, ujednolicone strony BIP dla 23 parków narodowych, sklepy internetowe dla 23 parków 

narodowych oraz jedna strona główna. 

W ramach przedmiotu zamówienia Konsultant będzie zobowiązany do świadczenia niżej 

wymienionych usług: 

1) udział w konsultacjach dotyczących zakresu realizacji Zadania z Zamawiającym i Pełnomocnikiem 

Zamawiającego 

2) wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Zamawiającego przy opracowaniu opisów przedmiotu 

zamówienia, doboru pozacenowych kryteriów oceny, warunków udziału w postępowaniach, 

3) udział w pracach komisji przetargowych wybierających zewnętrznego wykonawcę zadania, 

4) opiniowanie wyboru wykonawców Zadania, 

5) udział we wszystkich kluczowych spotkaniach, w tym spotkaniach z wykonawcami w roli 

Konsultanta w celu wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego i Pełnomocnika 

Zamawiającego, 

6) akceptacja poszczególnych etapów prac dostarczanych przez wykonawców w trakcie realizacji 

Zadania, 

7) konsultacje na etapie projektowania stron w wersji mobilnej i desktopowej z uwzględnieniem 

szerokiej gamy czynników wpływających na doświadczenia użytkownika (np. konsultacje 

projektów graficznych, ich spójności, wielkości i frontów, wpływ kolorów na odbiór interfejsów 

graficznych, elementy widoczności dla osób z różnymi dysfunkcjami, intuicyjność w 

„przemieszczaniu się”/nawigacji po stronie i jej dostępność) 

8) konsultacje w zakresie identyfikacji i analizy wymagań i potrzeb użytkowników końcowych, 

9) konsultacje w zakresie opracowywania scenariuszy i przepływów zadań (prac projektowych), 

prototypowania, 

10) konsultacje w zakresie projektowania architektury informacji, interakcji oraz interfejsów stron w 

wersji desktopowej i mobilnej, 
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11) konsultacje w zakresie przeprowadzania badań testów użyteczności, optymalizowania stron w 

wersji desktopowej i mobilnej, 

12) współpraca z grafikami i programistami na każdym etapie realizacji Zadania, 

13) analiza aktualnych trendów w branży IT związanych z tworzeniem stron internetowych w wersjach 

desktopowych i mobilnych, 

14) wsparcie Pełnomocnika Zamawiającego w przygotowaniu strategii SEO stron www parków 

narodowych i jednej strony głównej i sklepu internetowego dla parków narodowych, 

15) wsparcie Pełnomocnika Zamawiającego w przygotowaniu strategii analityki nowych stron www 

i sklepów internetowych dla parków narodowych, 

16) konsultacje   technologiczne, doradztwo   merytoryczne i   techniczne   na   etapie   tworzenia 

i wdrażania stron internetowych i sklepów internetowych przez wykonawców. 

Efektem pracy Wykonawcy, oprócz pisemnych analiz/opiniowania ww. dokumentów i produktów 

projektu oraz pisemnych protokołów z przebiegu rozmów telefonicznych i spotkań, będzie 

przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu i Pełnomocnikowi Zamawiającego raportów 

cząstkowych. Raporty ze zrealizowanych prac będą składane raz na miesiąc, a na koniec realizacji 

zadania zostanie złożony przez Wykonawcę raport końcowy. Stronami mogącymi zlecać Konsultantowi 

zadania jest Zamawiający oraz Pełnomocnik Zamawiającego. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Od dnia podpisania umowy cywilnoprawnej do dnia 31 maja 2023 r. w wymiarze 890 godzin przy 

czym Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich szacowanych godzin. 

W powyższym okresie od Konsultanta oczekuje się dyspozycyjności tj. możliwości nawiązania 

kontaktu telefonicznego i/lub mailowego w dni robocze w godz. od 8:00 do 17:00 a także udziału w 

spotkaniach. Przewiduje się następujące rodzaje spotkań: 

- statusy co 2 tygodnie z przedstawicielami Zespołu Projektowego (zdalnie lub stacjonarnie w razie 

potrzeby stacjonarne); 

- spotkania z Wykonawcami (zdalnie lub w razie potrzeby stacjonarne); 

- spotkania w przypadku zdarzeń nagłych, wymagających podjęcia szybkich decyzji (zdalnie lub w 

razie potrzeby stacjonarne); 

- statusy pełnego Zespołu Projektowego (stacjonarnie, raz na kwartał). 

 
 

Spotkania stacjonarne mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub Pełnomocnika 

Zamawiającego. Spotkania przeprowadzane w formie zdalnej, lub telefonicznie powinny odbywać się 

w terminie dogodnym dla wszystkich stron, nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego lub Pełnomocnika Zamawiającego takiej potrzeby. 

 
IV. ELEMENTY WYCENY: 

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć: 

- nazwę i adres Wykonawcy, osobę do kontaktów; 

- cenę w PLN (netto i brutto) za roboczogodzinę; 
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- łączną cenę wykonania usługi w PLN (netto i brutto). 
 

Wzór formularza wyceny jest dołączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia. 

 
V. FORMA SKŁADANIA WYCENY 

Elektronicznie, na załączonym formularzu wyceny (Załącznik nr 1), na adres 

renata.slupek@srodowisko.gov.pl. 

 
VI. TERMIN SKŁADANIA WYCENY 

27 lipca 2022 r. 

 
VII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Agnieszka Niemczynowicz 

Kierownik Projektu, główny specjalista 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Departament Ochrony Przyrody 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

tel. +48 22 36 92 587 

e-mail: agnieszka.niemczynowicz@srodowisko.gov.pl 

Renata Słupek 

główny specjalista 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Departament Ochrony Przyrody 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

tel. +48 22 36 92 218 

e-mail: renata.slupek@srodowisko.gov.pl 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ministerstwo klimatu Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny 

z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra 

Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki 

Środowiskowej dostępną na stronie MŚ (https://www.gov.pl/web/srodowisko/emas-w-ministerstwie). 

2. Kary umowne 

a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne. 

b) Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

3. Termin płatności 

a) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, wynagrodzenie będzie płatne w ratach 
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miesięcznych, po wykonaniu usług przeznaczonych do realizacji w danym miesiącu, w terminie 

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku z zastrzeżeniem, 

że warunkiem realizacji faktury/rachunku będzie odbiór usług potwierdzony Protokołem, 

b) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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