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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Modyfikacja aplikacji Generatora Ofert i Sprawozdań FIO oraz Bazy Ofert i 

Sprawozdań FIO dla potrzeb Programu FIO 2014-2020 oraz świadczenie usług 
wsparcia technicznego. 

 

Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  

nieprzekraczającą w PLN równowartości netto 30 000 euro. 

 

1. Tło aplikacji Generatora Ofert i Sprawozdań FIO 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jako 

Instytucja Zarządzająca P FIO (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–

2020), odpowiedzialna m.in. za zarządzanie i wdrażanie P FIO, w celu zapewnienia 

sprawnego i efektywnego przebiegu konkursu wykorzystuje aplikację Generator Wniosków i 

Sprawozdań P FIO.  

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

konieczne jest zapewnienie możliwości utrzymania funkcjonowania generatora ofert i 

sprawozdań w kolejnych edycjach konkursu realizowanego w ramach P FIO 2014-2020. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż zainteresowanie konkursem wzrasta (w roku 

2014 złożono ok. 4200 ofert, a w roku 2015 już ok. 5700 ofert).  
 

2. Zleceniodawca 

 

Zleceniodawca 

Departament Pożytku Publicznego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:  

 

1. usług związanych z modyfikacją Generatora Ofert i Sprawozdań FIO oraz Bazy Ofert 

i Sprawozdań FIO poprzez dopasowanie ich do edycji konkursu FIO 2017, 

w szczególności zapisów Regulaminu konkursu FIO. Ponadto, dodawanie nowych 

elementów/funkcjonalności, w zależności od potrzeb Instytucji Zarządzającej.  

 

2. usług związanych ze wsparciem technicznym w zakresie obsługi Generatora Ofert i 

Sprawozdań FIO i Bazy Ofert i Sprawozdań FIO, w odniesieniu do wszystkich edycji, w 

tym bieżące konsultacje (bezpośrednie, telefoniczne, mailowe), realizowana od dnia 

podpisania umowy do 15 grudnia 2016 roku; 

Szacuje się wykonanie ok. 40 godzin pracy programisty w ciągu miesiąca oraz nielimitowaną 

liczbę interwencji typu helpdesk dla pracowników zajmujących się P FIO.   

Zleceniobiorca zobowiązany będzie świadczyć powyższe usługi przez okres trwania umowy, 

czyli w roku 2016. 
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Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Generator Ofert i Sprawozdań FIO służy do przygotowania ofert o przyznanie dotacji  

w ramach FIO oraz złożenia ich w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony 

internetowej. Narzędzie umożliwia Oferentom wypełnienie on-line formularza oferty na 

stronie internetowej jednorazowo bądź etapami z funkcją zapisu wersji roboczej  

i kontynuowania wypełniania wcześniej zapisanej oferty, logowanie poprzez hasło, 

edycję, wydruk wersji papierowej oraz rejestrację on-line (wysłanie do Bazy Ofert FIO) 

oferty w ramach FIO. Aplikacja, w celu wsparcia Oferentów w prawidłowym 

przygotowaniu ofert (tj. zgodnie z Regulaminem konkursu FIO), została wyposażona 

m.in. w: instrukcję wypełniania oferty, funkcję pomocy przy wypełnianych polach, 

wyświetlaną listę błędów przy walidacji danych.  

Generator służy także przygotowaniu sprawozdań dla podmiotów dofinansowanych w 

ramach FIO oraz złożenia go w wersji elektronicznej. 

2. Komputerowa Baza Ofert FIO – narzędzie on-line dedykowane Oferentom, Instytucji 

Zarządzającej FIO służy profesjonalnej i efektywnej obsłudze FIO. Baza Ofert FIO 

umożliwia m.in.:  

 rejestrację on-line ofert przygotowanych przez Oferentów, eksport danych 

dotyczących Oferentów oraz zgłaszanych projektów; 

 ocenę formalną i merytoryczną (dokonywaną przez zewnętrznych ekspertów)  

w formie on-line; 

 generowanie umów oraz aneksów do umów; 

 zarządzanie dotacjami (koordynacja procesu przekazywania Oferentom 

dofinansowania); 

 tworzenie raportów (statystyk) dedykowanych Instytucji Zarządzającej: eksport 

pożądanych danych do plików; 

 edycję plików w Bazie Ofert PO FIO. 

Komputerowa Baza Sprawozdań FIO – narzędzie on-line dedykowane dofinansowanym 

podmiotom, Instytucji Zarządzającej FIO służy profesjonalnej i efektywnej obsłudze 

FIO. Baza Ofert FIO umożliwia m.in.:  

 wypełnianie i składanie on-line sprawozdań przez dofinansowane podmioty; 

 ocenę złożonych sprawozdań (dokonywaną przez zewnętrznych ekspertów)  

w formie on-line; 

 generowanie do druku zapisanego sprawozdania; 

 zarządzanie procesem oceny sprawozdań; 

 tworzenie raportów (statystyk) i wzorów pism dedykowanych Instytucji 

Zarządzającej/Wdrażającej: eksport pożądanych danych do plików; 

 edycję plików w Bazie Sprawozdań FIO. 

Szczegółowe informacje: 

 Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja oraz wsparcie techniczne aplikacji oraz 

baz danych FIO; 
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 Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie generatora (w części dostępnej dla 

wnioskodawców) do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z 

uwzględnieniem poziomu AA; 

 Zastosowane oprogramowanie: 

- baza danych oparta jest na technologii serwera MySQL w wersji 5.1, 

- wykorzystane języki programowania to: SQL, PHP wersja 5, Javascript, HTML, 

- system wykorzystuje darmowe serwery: Apache wersja 2.2 z PHP wersji 5.1 oraz 

bibliotekami PEAR, Mysql, Smarty, serwer MySQL wersja 5.1, ftp Filezilla; 

 Struktura systemu oparta jest o autorskie rozwiązanie z wykorzystaniem szablonów 

Smarty; 

 Plik .php zawiera całą logikę i przepływ informacji dla formularza składania ofert 

online w generatorze. 

 

4. Termin realizacji zadania 

 

Departament Pożytku Publicznego zobowiązuje Zleceniobiorcę do przystosowania 

Generatora Ofert FIO oraz Bazy Ofert FIO do potrzeb konkursu FIO 2017 w przeciągu 4 

tygodni od daty przekazania Zleceniobiorcy wykazu zmian. W przypadku zadań związanych 

ze wsparciem technicznym, Zleceniobiorca zobowiązany będzie świadczyć powyższe usługi 

przez okres trwania umowy, czyli w roku 2016. 

5. Oferta 

 

1. Podmiot składający ofertę powinien sporządzić ją w języku polskim. 

2. Musi ona zawierać:  

 pełną nazwę podmiotu składającego ofertę; 

 adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz nr NIP, Regon; 

 opis proponowanej usługi; 

 wycenę zamówienia zawierającą informacje o cenie netto i cenie brutto ogółem, a 

także cenie netto i cenie brutto za godzinę usługi wsparcia technicznego; 

 wycenę ryczałtową dotyczącą dostosowania generatora do potrzeb konkursu FIO 2017 

zawierającą informacje o cenie netto i cenie brutto; 

 wycenę ryczałtową dotyczącą dostosowania generatora (w części dostępnej dla 

wnioskodawców) do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z 

uwzględnieniem poziomu AA*; 

 cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego; 

 osobę do kontaktu; 

 harmonogram prac; 

 opis doświadczenia zawodowego osób zaangażowanych w realizację zlecenia od roku 

2013. 

3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

*Departament Pożytku Publicznego zastrzega możliwość rezygnacji z dostosowania 

generatora w tej części przed podpisaniem umowy. 

Kryteria wyboru: 

 Cena  (50 %) 

 Doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację projektu (50 %) 
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6. Termin składania ofert 

 

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Departamentu Pożytku Publicznego, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w temacie wpisując „Generator FIO” na adres e-

mail: marta.szelagowska@mpips.gov.pl w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. (decyduje 

data wpływu). 

 

8. Kontakt 

 

Wszelkich informacji udzielają: 

Marta Szelągowska, e-mail: marta.szelagowska@mpips.gov.pl ,  tel.: (022) 693-47-92 oraz 

Filip Kołodziejski, e-mail: filip.kolodziejski@mpips.gov.pl ,  tel.: (022) 693-47-40. 
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