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I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Fundacja MOST the MOST z siedzibą w Warszawie 00-801 przy ul. Chmielnej 73, wpisana do Rejestru 
Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000866911, NIP: 7011002609, 
REGON: 387474695. 

 

II. CELE FUNDACJI 

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit.   

Cele Fundacji: 

1. Zaangażowanie społeczne  
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
3. Wspieranie edukacji  
4. Zrównoważony rozwój  
5. Promocja Polski  
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6. Inicjowanie współpracy   

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są : 

1. Prace związane rozbudową  strony internetowej Fundacji Most the Most w zakresie 
zakładek dotyczących: 

a. konkursu „Nasz Zabytek” (https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/);  

b. mapy zabytków (https://mostthemost.pl/mapa-zabytkow/);  

c. innych projektów realizowanych przez Fundację 

2. wsparcie techniczne w prowadzeniu strony Fundacji (https://mostthemost.pl/). 

Zamówienie zostanie podzielone na etapy. 

Informacje nt. strony internetowej Zamawiającego:  

• Zamawiający posiada miejsce na serwerze hostingującym (dhosting); 

• Strona jest zbudowana w systemie WordPress w oparciu o motyw Astra. 

 

IV. CELE I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Rozbudowa strony na potrzeby Konkursu Nasz Zabytek 

Głównym projektem fundacji jest Konkurs „Nasz Zabytek”. Składa się on z dwóch części: 

I Konkursu – na wybór jednego zabytku w województwie;  

II Konkursu – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku z I Konkursu.   

Jest to przedsięwzięcie o charakterze regionalnym i lokalnym; ogłaszane sekwencyjnie w 
poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa 
każdego roku.  

Aktualnie Fundacja prowadzi pilotaż konkursu w woj. dolnośląskim i podlaskim.  

Fundacja planuje ogłoszenie konkursu w kolejnych dwóch województwach do końca 
października 2021 r. 

Następne konkursy w pozostałych województwach będą ogłaszane do końca 2022 roku. W 
kolejnych latach cykl roczny ma obejmować wszystkie województwa. 

Celem realizacji zamówienia jest rozbudowa części strony Fundacji, która aktualnie jest 
poświęcona pilotażowi konkursu „Nasz Zabytek” w taki sposób, aby osoby ją odwiedzające 
stronę znalazły aktualne informacje nt. kolejnych prowadzonych edycji konkursu.  

Informacje muszą zostać ustrukturyzowane w sposób czytelny i intuicyjny dla odbiorców. 

 

2. Rozbudowa podstrony mapa zabytków 

Mapa zabytków to przestrzeń na stronie fundacji, w której gromadzone są informacje o 
obiektach zabytkowych, które zgłaszają uczestnicy konkursów organizowanych przez Fundację.   

https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/
https://mostthemost.pl/mapa-zabytkow/
https://mostthemost.pl/
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Na mapie zabytków zostały umieszczone zabytki zgłoszone w pilotażu Konkursu „Nasz 
Zabytek” i będą tam sukcesywnie umieszczane obiekty zgłoszone w kolejnych edycjach 
konkursu.  

Na mapie zostaną umieszczone także zabytki zgłoszone w innych konkursach prowadzonych 
przez Fundację, jak np. foto konkurs „Wakacje z zabytkiem”.  

Celem realizacji zamówienia jest przebudowa mapy zabytków w taki sposób, żeby możliwe 
było co najmniej:  

a. filtrowanie zabytków wg województw; 

b. zastosowanie różnych oznaczeń („pinezek”) na mapie w zależności od projektu (np. 
Nasz zabytek, Wakacje z zabytkiem i inne); dla miejsc, które zwyciężyły w konkursie 
Nasz Zabytek – złota pinezka; 

c. filtrowanie wg projektów (np. Nasz zabytek, Wakacje z zabytkiem i inne). 

3. Rozbudowa strony Fundacji w zakresie innych projektów i inicjatyw społecznych 
realizowanych przez Fundację  

4. Wsparcie techniczne 

a. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w utrzymaniu strony Fundacji (do końca 
lutego 2023 roku) celem uzyskania poprawnej, wydajnej i nieprzerwanej pracy strony 
w tym okresie. 

b. Po rozbudowie  strony Fundacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich 
błędów i usuwania usterek zgłoszonych przez Zamawiającego za pomocą poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. Błędy o priorytecie krytycznym będą usuwane przez 
Wykonawcę w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego, błędy 
o priorytecie blokującym – w ciągu 3 godzin, błędy o priorytecie ważnym - w ciągu 6 
godzin od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego, błędy o priorytecie drobnym 
– w ciągu 24 godzin. 

c. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zaproponować wprowadzenie nowych 
elementów, służących wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu serwisu. Wykonawca nie może 
ograniczać ani zubożać treści ani zawartości strony bez zgody Zamawiającego. 

d. Wraz z końcem  realizacji umowy Wykonawca zrealizuje ostatnią kopię serwisu wraz z 
bazami danych i przekaże ją Zamawiającemu.  

5. Pozostałe kwestie 

a. Przebudowane części strony Fundacji muszą być spójne z oprawą wizualną 
i funkcjonalnościami obecnie działającej strony internetowej Fundacji. 

b. Treści do strony będzie przygotowywać Zamawiający. 
c. Zamawiający nabywa prawa autorskie do przebudowanych części strony Fundacji 

oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji w momencie odbioru 
poszczególnych etapów Zamówienia.  

Osoba udzielająca informacji nt. zamówienia:  

Martyna Krawczonek-Kosior;  tel. +48 532 390 625; e-mail: 
martyna.krawczonek@mostthemost.pl  

 

V. BUDŻET 

20 000 zł brutto. 

mailto:martyna.krawczonek@mostthemost.pl
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VI. FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Wymagana forma złożenia oferty: 

pocztą elektroniczną na adres: martyna.krawczonek@mostthemost.pl  

2. Termin złożenia oferty: 18 października 2021 r. godz. 10:00 

Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

3. Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 
i do niniejszego Zaproszenia.  

4. Oferta powinna zawierać:  

a. kwotę netto i brutto za godzinę pracy wykonywania usługi; 

b. liczbę godzin niezbędnych na wykonanie rozbudowy: 

i. części strony dotyczącej konkursu „Nasz Zabytek”; 

ii. mapy zabytków; 

c. liczbę godzin, którą Wykonawca oferuje w ramach budżetu na obsługę techniczną; 

d. datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP; 

e. propozycję wizualizacji i opisu rozbudowanej mapy zabytków z pkt. IV.2. (na etapie 
realizacji projekt może ulec zmianie). 

 

VII. BADANIE ZŁOŻONYCH OFERT 

1. Zamawiający, po upływie terminu składania ofert, przystąpi niezwłocznie do ich oceny. 

2. W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a. Propozycja rozbudowanej mapy zabytków (50%): 

• Pomysłowość i użycie nieszablonowych rozwiązań 

• Czytelność i przejrzystość mapy 

• Rozmieszczenie treści pod kątem intuicyjności  

• Spójność wizualna z logo Fundacji i stroną internetową Fundacji 

b. Cena wykonania usługi (30%) 

c. Liczba godzin łącznie na rozbudowę części strony dotyczącej konkursu „Nasz Zabytek” 
i mapy zabytków (20%) 

3. Opis sposobu przyznawania punktów 

a. Wykonawca może maksymalnie uzyskać 100 punktów. 

b. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium „cena”, przyjmując 
zasadę, że 1% = 1 punkt. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone w 
następujący sposób: 
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Cena brutto (za godzinę pracy wykonywania usługi) oferty najtańszej 

------------------------------------------- x waga kryterium = liczba punktów za kryterium „cena” 

Cena brutto (za godzinę pracy wykonywania usługi) oferty badanej  

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku. 

c. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w kryterium „liczba godzin”, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Punkty za kryterium „liczba godzin” zostaną 
obliczone w następujący sposób: 
Najmniejsza liczba godzin wskazana w otrzymanych ofertach 
------------------------------------------- x waga kryterium = liczba punktów za kryterium „cena” 
Liczba godzin wskazana w ofercie badanej  

d. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty za kryterium „Propozycja 
rozbudowanej mapy zabytków” przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

Kryterium Ceny będzie stosowane w drugiej kolejności i tylko do tych ofert, które 
jednocześnie uzyskały co najmniej 25% w kryterium „propozycja rozbudowanej mapy 
zabytków”. 

e. Liczby punktów, o których mowa we wszystkich kryteriach, po zsumowaniu stanowić 
będą końcową ocenę oferty. 

f. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa 
powyżej. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans kryterium oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

5. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

VIII. PODPISANIE UMOWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Umowa zostanie zawarta po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Czas na wykonanie zadania to: 

• 27 października dla przebudowy części strony dotyczącej konkursu „Nasz Zabytek”; 

• 10 listopada dla wdrożenia rozbudowy mapy zabytków; 

Wsparcie techniczne będzie realizowane do końca stycznia 2023 roku, z możliwością wydłużenia 
tego terminu w przypadku niewykorzystania środków. 
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IX. RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa 
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zamieszczona jest 
poniżej: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja MOST the MOST z siedzibą w Warszawie (00-801) 
przy ul. Chmielnej 73, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000866911, NIP: 7011002609, REGON: 387474695, (dalej: „Fundacja”). Z Fundacją w roli 
administratora danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio na adres korespondencyjny: 
Fundacja MOST the MOST ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa. 

Cel przetwarzania danych i odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe, w zakresie podanym w treści przesłanej oferty, a w przypadku zawarcia 
umowy - w zakresie niezbędnym do jej realizacji, przetwarzane są w celu:  

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w zw. z prowadzeniem i nadzorem 
nad postępowaniami o udzielenie zamówienia, w tym w celach rozliczeń podatkowych 
i związanych z prowadzeniem rachunkowości (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

2)  w przypadku zawarcia umowy – w celu prawidłowej realizacji umowy, w tym w celach 
kontaktowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3) niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia, 
zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

W związku z tym, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją przetwarzają dane 
osobowe, dla których Administratorem jest Fundacja; 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których 
zostały zebrane, w tym zw. z prowadzeniem i nadzorem nad postępowaniami o udzielenie 
zamówienia, a w razie zawarcia umowy – w celu prawidłowej realizacji wykonania umowy, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
w szczególności ze względu na obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości oraz rozliczeń 
podatkowych, cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych, cele 
statystyczne. Maksymalnie jest to okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została 
zakończona postępowanie o udzielenie zamówienia. 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 
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1) żądać od Fundacji informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia czy 
dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona 
do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących 
informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach 
lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie 
przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach 
związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do 
organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym 
przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO); 

2) sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane 
osobowe przetwarzane przez Fundację są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma 
ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO); 

3) żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Fundacja nie ma już podstawy prawnej do ich 
przetwarzania (art. 17 RODO);  

4) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania 
ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: 

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na 
okres, w którym Fundacja będzie weryfikowała ich prawidłowość; 

b. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych przez Fundację; 

c. Fundacja nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane 
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; 

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 
podjęcia decyzji przez Fundację co do zasadności sprzeciwu; 

5) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych 
celach Fundacji; 

6) przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do 
Fundacji, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych 
danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 
RODO); 

7) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie (o ile przetwarzanie 
odbywa się na podstawie udzielonej zgody), bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO). 

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać pismo lub e-mail na dane do 
korespondencji podane w pkt 1, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie 
oraz w jaki sposób. Podanie w piśmie swoich danych kontaktowych umożliwi szybsze nawiązanie 
kontaktu na etapie realizacji konkretnego prawa; w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia 
się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie dana 
osoba chce skorzystać.  
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Organ nadzoru 

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Osoba 
Współpracująca ma prawo wnieść skargę do PUODO na Fundację w każdym przypadku, 
w szczególności, jeżeli uważa, że Fundacja przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub 
bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.   
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