Załącznik Nr 1

Ogłoszenie

o konsultacjach

rynkowych

na

"Wykonanie oprogramowania portalu Internetowego,
współpracującego z bazą danych, obejmującego zintegrowane
warstwy zarządzania portalem (w tym portalami podrzędnymi) i
strukturami serwisów oraz stron w portalach, nowoczesną warstwę
prezentacyjną (wystrój graficzny portali) oraz warstwę zarządzania
treściami tekstowo-graficznymi i danymi ustrukturyzowanymi (CMS)
wraz z odtworzeniem pełnej funkcjonalności CMS oraz
przeniesieniem treści z aktualnie działającego portalu CIOP-PIB
oraz funkcjonujących tam aplikacji interaktywnych."
1. Zamawiający
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

2. Dane kontaktowe

Zamawiającego

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Andrzej Biernacki tel. (22) 623 36 80, mail: ab@ciop.pl
Małgorzata Suchecka tel. (22) 623 3681, mail: masuc@ciop.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem
"Konsultacje rynkowe na Wykonanie oprogramowania portalu Internetowego,
współpracującego
z bazą danych, obejmującego zintegrowane warstwy
zarządzania portalem (w tym portalami podrzędnymi) i strukturami serwisów
oraz stron w portalach, nowoczesną warstwę prezentacyjną (wystrój graficzny
portali) oraz warstwę zarządzania treściami tekstowo-graficznymi i danymi
ustrukturyzowanymi (CMS) wraz z odtworzeniem pełnej funkcjonalności CMS
oraz przeniesieniem treści z aktualnie działającego portalu CIOP-PIB oraz
funkcjonujących tam aplikacji interaktywnych.".

3. Podstawa prawna
Konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późno zm.) oraz
zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji rynkowych opublikowanego na
stronie internetowej Zamawiającego.

4. Przedmiot zamówienia

oraz cel prowadzenia

konsultacji

1. Zamawiający
ogłasza
konsultacje
rynkowe związane
z przygotowaniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
"Wykonanie oprogramowania portalu Internetowego, współpracującego z
bazą danych, obejmującego zintegrowane warstwy zarządzania portalem (w
tym portalami podrzędnymi) i strukturami serwisów oraz stron w portalach,
nowoczesną warstwę prezentacyjną (wystrój graficzny portali) oraz warstwę
zarządzania treściami tekstowo-graficznymi i danymi ustrukturyzowanymi
(CMS) wraz z odtworzeniem pełnej funkcjonalności CMS oraz przeniesieniem
treści z aktualnie działającego portalu CIOP-PIB oraz funkcjonujących tam
aplikacji interaktywnych".
2.

Celem konsultacji rynkowych jest doradztwo/pozyskanie informacji w zakresie
danych niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w sprawie
zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia.
W szczególności
Zamawiający
oczekuje informacji w zakresie aktualnej
dostępności
na rynku technologii
tworzenia
portali internetowych
oraz
orientacyjnej
wyceny
kosztów
opracowania
i wdrożenia
nowej wersji
oprogramowania
i wykonania na tej bazie nowej wersji portalu CIOP-PIB
udostępnionego aktualnie pod adresami: https:l/www.ciop.pl i https://m.ciop.pl
wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu niniejszych konsultacji rynkowych przedstawiono w
Załączniku nr 4, opis aktualnego środowiska portalu CIOP-PIB przedstawiono w
Załączniku nr 5 (z uwagi na zawarte w nim tajemnice CIOP-PIB stanowiące
"Informacje Poufne" załącznik ten będzie przekazywany bezpośrednio do
uczestników konsultacji na adres e-mail zawarty w podpisanym oświadczeniu o
zachowaniu poufności przesłanego przez poszczególnych jego uczestników,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia).
Zamawiający oczekuje pozyskania konkretnych danych na temat możliwości,
kosztów i terminów opracowania oraz wdrożenia nowej wersji oprogramowania i
wykonania portalu z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technologii budowania
serwisów internetowych, zawierającego wszystkie dotychczas wdrożone treści i
mechanizmy ich gromadzenia oraz prezentacji w aktualnie działającym portalu.

5. Zasady prowadzenia konsultacji rynkowych
1. Konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu
przeprowadzania konsultacji rynkowych opublikowanego na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Warunkiem
udziału w konsultacjach
rynkowych jest złożenie zgłoszenia
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem
poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w
terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z
zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu przeprowadzania konsultacji rynkowych. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski.

4. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie wymiany korespondencji w
postaci elektronicznej, rozmów telefonicznych i wideokonferencyjnych, spotkania
indywidualnego z uczestnikami lub spotkania grupowego z uczestnikami na
określony przez Zamawiającego temat.
5. Informacja o terminie zakończenia konsultacji rynkowych zostanie umieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.

6. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach rynkowych
1. Podmioty zainteresowane
udziałem w konsultacjach rynkowych, spełniające
wymagania
określone
w mniejszym
ogłoszeniu
oraz w Regulaminie
przeprowadzania
konsultacji rynkowych składają prawidłowo wypełnione i
podpisane zgłoszenia do udziału w konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) wraz
z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem
masuc@ciop.pllub ab@ciop.pl

poczty elektronicznej

na adres

3. Termin składania zgłoszeń do dnia 25.02.2022 r. do godz. 16:00. Decyduje data
wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający może rozpocząć procedurę konsultacji rynkowych
skutecznego nadesłania zgłoszenia przez pierwszego uczestnika.

od momentu

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do konsultacji rynkowych podmioty,
które złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach
terminie.

rynkowych po wyznaczonym

