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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia, którego wartość jest niższa od  

kwoty 130 000 złotych netto 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji 

zamówienia, którego przedmiotem jest: 

Redakcja tekstów w języku polskim pod kątem SEO (Search Engine Optimization), dotyczących historii 

zagłady Żydów w okupowanej Polsce (1939–1945), które będą opublikowane na portalu Polscy 

Sprawiedliwi oraz w mediach społecznościowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Implementacja w systemie zarządzania treścią portalu Polscy Sprawiedliwi (dalej: CMS) tekstów w języku 

polskim, dostarczonych przez Zamawiającego; 

2. Redakcja w CMS ww. tekstów pod kątem SEO (m.in. dodanie lub edycja tytułów, leadów, nagłówków, 

śródtytułów, słów kluczowych, hiperłączy odsyłających do pokrewnych treści na portalach wiedzy 

prowadzonych przez Zamawiającego) z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi analizujących 

częstotliwość i konkurencyjność wyszukiwania słów kluczowych w Internecie; 

3. Redakcja pod kątem SEO wskazanych przez Zamawiającego tekstów zaimplementowanych w przeszłości 

do CMS (artykuły popularnonaukowe, teksty publicystyczne, biogramy, opisy zdjęć i multimediów) oraz 

weryfikacja tych treści pod kątem merytorycznym, wraz z możliwością korekty językowej, stylistycznej 

i/lub rozbudowy w porozumieniu z Zamawiającym; 

4. Redakcja w CMS nowych tekstów w języku polskim (do 3600 znaków ze spacjami) na temat zagłady Żydów 

w okupowanej Polsce (1939–1945), w celu optymalizacji pozycjonowania portalu Polscy Sprawiedliwi w 

Internecie (SEO); 

5. Redakcja postów w mediach społecznościowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

popularyzujących ww. teksty w celu optymalizacji pozycjonowania portalu Polscy Sprawiedliwi w 

Internecie (SEO). 

Szacowana maksymalna liczba godzin świadczenia usługi w miesiącu nie przekroczy 80 godzin. 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: poza siedzibą Zamawiającego, w miejscu wybranym przez 

Wykonawcę. 

Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy. 

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie: 



 

1) wiedzy i doświadczenia 

a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy — w tym okresie, wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych — wykonuje) 

należycie minimum 2 (słownie: dwie) usługi w zakresie redakcji tekstów w języku polskim pod kątem 

językowym, stylistycznym lub merytorycznym, o wartości co najmniej 3 000 zł brutto każda. 

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie wykazu usług, sporządzonego zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.  

b) Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do realizacji zamówienia ukończyła lub była w trakcie 

studiów na kierunkach: historia i/lub judaistyka i/lub polonistka i/lub kulturoznawstwo, na dowód 

czego Wykonawca przedstawi zaświadczenie ukończenia studiów lub aktualne zaświadczenie o 

statusie studenta/ki na ww. kierunkach. 

Kryteria oceny ofert: 

1) Cena – 100% 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za 

godzinę świadczenie usługi.  

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  

𝑪 =
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒃𝒂𝒅
∗ 𝟏𝟎𝟎𝒑𝒌𝒕 

Gdzie: 

Cmin -  oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie  

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną ofertową brutto za godzinę świadczenia 

usługi.   

W wypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, zapytanie 

ofertowe może zostać unieważnione. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez 

podania przyczyn lub pozostawić zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia. 

Zamawiający określił podstawowe warunki realizacji zamówienia w treści Istotnych Postanowień Umowy, 

załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego 

zamówienia, prosimy o przesłanie oferty na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 

6, 00-157 Warszawa lub e-mailem na adres mszczepaniak@polin.pl najpóźniej do dnia 10 września 2021 r. 

do godz. 12.00. 

Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

UWAGA: Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.  

W przypadku ofert wysłanych mailem Zamawiający dopuszcza skan podpisu osoby upoważnionej do 



 

reprezentowania Wykonawcy.  

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, przy czym 

zamawiający wymaga, aby był to co najmniej skan podpisu własnoręcznego. 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Wykaz usług  

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy



 

Klauzula informacyjna 

Muzeum oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL oraz numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez Muzeum jako administratora danych 

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przygotowania 

i prowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego a w konsekwencji doprowadzenia do podpisania umowy, w 

tym w celu realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą 

przetwarzane przez Muzeum przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy. Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) 

RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, 

a Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, 

sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto 

Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 

przetwarzania danych. Dane osobowe Wykonawcy/ Podwykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22 471 03 41 lub adresem 

e-mail: iod@polin.pl.  

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy, w związku i w celu udzielenia zamówienia a w 

konsekwencji zawarcia umowy, mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na 

rzecz Muzeum usługi badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, operatorzy pocztowi 

i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione 

do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Treść oferty oraz umowy, a w szczególności przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 2176), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 


