
BADANIE RYNKU 

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą o wycenę  usługi informatycznej spełniającą 
poniższe wymagania funkcjonalne i techniczne, umożliwiającą przeprowadzenie w sposób 
elektroniczny większości zadań związanych z organizacją otwartych konkursów ofert, od 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, poprzez składanie ofert, realizację zadań publicznych, po 
rozliczenie sprawozdań końcowych: 

 

I WYMAGANIA FUNKCJONALE 

1. OGŁASZANIE KONKURSÓW 

1. dodawanie i ogłaszanie otwartych konkursów ofert, 
2. wprowadzanie załączników – wymaganych, w wersji elektronicznej lub tradycyjnej, 
3. określanie wkładu własnego (całkowitego/finansowego/osobowego/rzeczowego), 
4. określenie podstawy prawnej ogłoszenia konkursu przy użyciu zaimplementowanego katalogu 

ustaw, 
5. oznaczenie okresu realizacji zadania, 
6. automatyczna wysyłka informacji o opublikowanym konkursie do użytkowników 

już zarejestrowanych, 
7. dostęp do statusów ogłoszonych konkursów (trwa nabór, trwa ocena, rozstrzygnięte), 
8. możliwość kopiowania konkursów, 
9. załączanie do konkursów dokumentów lub ich wzorów, 
10. możliwość wprowadzania nowych wzorów ofert wraz z ich załącznikami w przypadku zmian 

w regulacjach prawnych, 

2. NABÓR OFERT 

1. dostępność dla użytkowników elektronicznych formularzy ofert w trybie konkursowym oraz 
w trybie art. 19a, 

2. obliczanie całkowitych kosztów w poszczególnych pozycjach, 
3. obliczanie kosztów do pokrycia z dotacji względem zadeklarowanego wkładu własnego, 
4. sumowanie kosztów całkowitych zadania, 
5. weryfikacja prawidłowej wartości wkładu własnego (całkowitego, finansowego/ 

osobowego/rzeczowego), a w przypadku wykrycia błędu poinformowanie o nim oferenta 
i udzielenie podpowiedzi jak go poprawić, 

6. weryfikacja poprawności numeru NIP, REGON, KRS oraz konta bankowego oferenta, 
7. automatyczne tworzenie kopii zapasowej wniosku w trakcie edycji, 
8. oznaczanie każdej strony oferty unikatową sumą kontrolną – możliwość przyjmowania 

od oferentów jedynie podpisanych oświadczeń, dostęp do ofert przed zamknięciem naboru – 
możliwość weryfikacji formalnej, 

9. filtrowanie ofert wg jednostek samorządu terytorialnego, w których siedzibę mają 
wnioskodawcy, 

10. możliwość automatycznego nadawania ofertom numeru sprawy w formacie zgodnym 
z obowiązującą w jednostce polityką obiegu dokumentów, 

11. możliwość pobierania ofert złożonych do konkursu (indywidualnie i w paczkach) w formacie 
gotowym do wydruku (.pdf), 

12. składanie ofert w dwojaki sposób: 
13. oferent, którego przedstawiciele nie posiadają profilu zaufanego ePUAP, składa elektronicznie 

ofertę oraz ma możliwość jej wydrukowania z nadaną sumą kontrolną, 
14. oferent, którego przedstawiciele posiadają profil zaufany ePUAP, składa elektronicznie ofertę 

z potwierdzoną tożsamością osób upoważnionych, tak by na złożonej ofercie były dane tych 
osób widoczne, 

3. OCENA OFERT 



1. ocena formalna i merytoryczna ofert według kryteriów obowiązujących w UMWD, wydziale, czy 
przyjętych dla danego konkursu z możliwością edycji i określania nowych, 

2. tworzenie wirtualnych komisji oceny o dowolnej liczbie członków, do których dostęp mają 
również członkowie komisji niebędący pracownikami UMWD (blokada kopiowania treści oferty 
przez członków komisji), 

3. automatyczne i manualne przydzielanie ofert do oceny, w tym ilości ofert przypadających na 
pojedynczą osobę oceniającą i liczby osób oceniających pojedynczą ofertę, 

4. automatyczne informowanie o konieczności oceny rozstrzygającej w przypadku zdefiniowanych 
rozbieżności w ocenie, 

5. składanie oświadczeń o braku powiązań członków komisji z oferentami, 
6. możliwość wprowadzania przez członków komisji uzasadnień i komentarzy do oceny, które są 

włączane w treść karty oceny formalnej/merytorycznej, 
7. możliwość publikowania do wiadomości oferentów kart oceny formalnej i merytorycznej, 
8. możliwość wprowadzania przez poszczególnych członków komisji sugerowanej kwoty 

dofinansowania, 
9. możliwość udostępnienia oferty oferentowi po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej 

w celu poprawy błędów formalnych, zaktualizowania harmonogramu i/lub kalkulacji 
przewidywanych kosztów i/lub treści merytorycznej, gdzie każde działanie oferenta będzie 
odnotowane z dokładnością co do dnia, godzinny i szczegółów dokonanej zmiany oraz zapisane 
wersji oferty przed i po zmianach, 

10. możliwość wprowadzania ostatecznej kwoty dofinansowania niezależnie od propozycji 
członków komisji, 

11. nadawanie ofertą statusów do wglądu oferentom. Statusy oddzielnie dla oceny formalnej 
i merytorycznej: pozytywnie/negatywnie, 

4. UMOWY I ANEKSY 

1.  możliwość udostępnienia oferty oferentowi w trakcie realizacji zadania publicznego w celu 
dokonania zmian harmonogramu i/lub kalkulacji przewidywanych kosztów i/lub treści 
merytorycznej, gdzie każde działanie oferenta będzie odnotowane z dokładnością co do dnia, 
godzinny i szczegółów dokonanej zmiany oraz zapisane wersji oferty przed i po zmianach, 

2. dołączanie utworzonych w systemie CRU umów i aneksów do konkretnych ofert, 

5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

1. wstępne, automatyczne wypełnienie formularza sprawozdania danymi formalnymi oferenta 
zweryfikowanymi na etapie składania oferty i podpisywania umowy, 

2. pobieranie danych finansowych z budżetu oferty, 
3. automatyczne przeprowadzanie operacji matematycznych w tabelach z danymi finansowymi, 
4. możliwość zwrotu oferentowi sprawozdania do poprawy w przypadku pojawienia się błędów 

z jednoczesnym zapisaniem historii zmian w sprawozdaniu (z określeniem daty, godziny 
i szczegółów tych zmian), 

5. możliwość wprowadzania nowych wzorów sprawozdań wraz z ich załącznikami w przypadku 
zmian w regulacjach prawnych, 

6. przechowywanie w systemie sprawozdań w zakładkach: sprawozdania niezłożone 
(przygotowywane), sprawozdania złożone, sprawozdania do poprawy, sprawozdania 
poprawione, sprawozdania odrzucone, sprawozdania przyjęte, 

6. STATYSTYKI 

1. możliwość uzyskania z systemu następujących danych:  
a) liczba i wartość składanych ofert z uwzględnieniem informacji o oferentach, 
b) całkowita wartość wnioskowana ofert z uwzględnieniem informacji o oferentach, 
c) liczba ofert ocenionych pozytywnie formalnie/merytorycznie z uwzględnieniem 

informacji o oferentach, 
d) wartość całkowita/wnioskowana ofert ocenionych pozytywnie z uwzględnieniem 

informacji o oferentach, 
e) liczba przyznanych dotacji z uwzględnieniem informacji o oferentach, którzy je 

otrzymali, 



f) wartość wnioskowana/przyznana dotacji z uwzględnieniem informacji o oferentach, 
g) struktura oferentów, którzy uzyskali dotację w podziale na lokalizację (powiat, gmina) 

oraz na formę organizacyjno-prawną, 
h) podstawa otrzymania dotacji, 

2. generowanie statystyk (ilościowych i wartościowych) w formie graficznej lub w formie 
edytowalnej w arkuszu kalkulacyjnym, 

7. KOMUNIKACJA 

1. możliwość uzyskiwania informacji odpowiednio skierowanych do pracowników 
obsługujących konkursy jak i organizacji biorących w nich udział o wszelkich zdarzeniach, 
które maja miejsce w systemie w związku z udziałem w procedurze konkursowej. Informacje 
te przesyłane są wewnątrz systemu jak również za pomocą poczty elektronicznej, 

 

II WYMAGNIA TECHNICZNE 

1. Usługa powinna funkcjonować  od 6 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. (24 m-ce). 
1.1. w ciągu powyższego czasu powinna umożliwić przyjęcie przez system maksymalnie 2700 

ofert w ramach otwartych konkursów ofert oraz ogłoszenie maksymalnie 90 konkursów 
ofert w podziale: 

1.1.1.  2019 rok – maks. 500 ofert 

1.1.2.  2020 rok – maks. 1300 ofert 

1.1.3.  2021 rok – maks. 900 ofert. 

1.2. powinna także umożliwić przyjęcia w okresie wskazanym w pkt. 1 maksymalnie 300 ofert 
składanych w ramach art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w podziale:  

1.2.1.  2019 rok  - 55 ofert 
1.2.2.  2020 rok - 150 ofert 
1.2.3.  2021 rok – 95 ofert. 

1.3. musi zostać zapewnione stabilne działanie systemu przy jednoczesnym korzystaniu z 
generatora przez 300 użytkowników. 

1.4. Generator zostanie podpięty pod domenę dolnyslask.pl, proponowany adres: generator-
ngo.dolnyslask.pl 

2. Aplikacja musi spełniać warunki opisane w obowiązujących aktach prawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków określonych w: 
2.1. ustawie o ochronie baz danych, 
2.2. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

3. Aplikacja musi zostać wykonana z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania 

witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami wyznaczanymi m.in. przez W3C (World 

Wide Web Consortium) dla: HTML5, CSS. 

4. Aplikacja musi uwzględniać potrzeby osób  z niepełnosprawnościami tj. wymagania WAI (Web 

Accessibility Initiative), a w szczególności  - WCAG 2.0 na poziomie A i AA, zgodnie z wytycznymi 

KRI. 

5. Aplikacja powinna spełniać zalecenia proponowane w podręczniku „Dostępne strony” na temat 

dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności (wydany w 2011 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wraz z późniejszymi aktualizacjami). 



6. Aplikacja powinna być responsywna, wykonana zgodnie z podejściem responsive web design 

(RWD). Powinna być wygodnie i czytelnie wyświetlana w zależności od rozdzielczości, 

przeglądarki internetowej oraz na jakim urządzeniu została uruchomiona: komputer, telefon (z 

systemem iOS, Android, Windows Phone), tablet itp. 

7. Aplikacja musi być poprawnie wyświetlana za pomocą różnych przeglądarek (co najmniej MS 

Edge, MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) w wersjach 

najnowszych na dzień podpisania umowy. Wymaganym standardem kodowania znaków na 

stronach serwisu jest UTF-8. 

8. Aplikacja powinna spełniać wymagania najlepszych praktyk branżowych odnośnie 

bezpieczeństwa, w szczególności musi zapewniać dokładną walidację danych pobieranych 

z formularzy, danych URL oraz być odporny między innymi na następujące, znane zagrożenia:  

8.1. ataki semantyczne na adres URL,  

8.2. ataki związane z ładowaniem plików,  

8.3. ataki typu cross-site scripting,  

8.4. podrabianie zatwierdzenia formularza,  

8.5. ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 

8.6. wstrzykiwanie kodu SQL,  

8.7. ujawnienie danych przechowywanych w bazie,  

8.8. trawersowanie katalogów,  

8.9. wstrzykiwanie poleceń systemowych. 

9. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość w działaniu usługi przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu 

na poziomie 98% oraz zapewnić serwis usługi polegającego na usuwaniu awarii w ciągu 5 godzin, 

a błędów w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia faktu przez określonych pracowników 

UMWD. Serwis, o którym mowa, jako część usługi, powinien być świadczony przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

10. Wykonawca powinien zapewnić wsparcie w zakresie rozwoju i modyfikacji rozwoju 

funkcjonalności usługi w łącznym wymiarze 20h pracy programisty w trakcie całego okresu 

świadczenia usługi. 

11. Wykonawca powinien zapewnić szkolenie grupy 20 pracowników UMWD. 

 

 

 
 
 



Harmonogram wdrażania usługi: 

1. Do 15.10.2019 – prezentacja działania usługi. 

2. Od zaprezentowania usługi, nie później niż od 16.10.2019 do 31.10.2019 – testy usługi 

w zakresie użytkowników UMWD i użytkowników zewnętrznych (oferentów). 

3. Od 1.11.2019 do 31.10.2021 – produkcyjne świadczenie usługi. 

 
 
Podmioty zainteresowane proszę o przysłanie swojego portfolio oraz wypełnienie poniższej tabeli 
 

 

Przedmiot 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Maksymalna 
ilość jednostek 

w szt. 

Podatek 
VAT w % 

Cena netto Cena brutto 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

Usługa informatyczne 
umożliwiającą 
przeprowadzenie w 
sposób elektroniczny 
większości zadań 
związanych z 
organizacją otwartych 
konkursów ofert, od 
ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert, 
poprzez składanie 
ofert, realizację zadań 
publicznych, po 
rozliczenie 
sprawozdań 
końcowych 

 1    

 
 
 
Proszę o przesłanie wypełnionej tabeli do dnia 3 września 2019 r. na adres: 

mateusz.makarewicz@umwd.pl tel. 71 770 40 84. 

 

Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy. 

 

mailto:mateusz.makarewicz@umwd.pl

