
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
Biuro Prezydenta Miasta 

62-500 Konin, plac Wolności 1,  tel. 63 2401111, fax 63 2429920,  sekretariat@konin.um.gov.pl,  www.konin.pl 

 

Konin, 21 grudnia 2015 roku 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na wykonywanie w 2016 roku usługi hostingu dla strony www.konin.pl 

 

 

1. Termin realizacji usługi od 11 stycznia do 28 grudnia 2016 roku.  

2. Szczegóły dotyczące usługi: 

  

1) zleceniobiorca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi 

hostingowej dla strony www.konin.pl, 

2) zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności wszystkich 

zainstalowanych modułów systemu CMS Contao, 

3) zleceniobiorca zobowiązuje się do aktualizacji systemu CMS Contao zgodnie  

z bieżącymi stabilnymi wersjami, 

4) zleceniobiorca zobowiązuje się do archiwizowania strony internetowej 

www.konin.pl (pliki oraz bazy danych) oraz systemu CMS Contao w taki sposób, 

aby możliwe było jej odtworzenie bez ubytków w zawartości strony 

przekraczających stan na 24 godziny przed zgłoszeniem awarii, 

5) zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni  

w tygodniu,  

6) zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania zleceniodawcy o wszelkich 

awariach skutkujących przerwą w dostępności usługi hostingowej oraz do 

usunięcia awarii w terminie nie przekraczającym 24 godzin od wykrycia lub 

zgłoszenia awarii. 

 

W przypadku awarii systemu lub serwerów zleceniobiorcy, powodującej brak 

dostępu do usługi hostingowej, gdy czas awarii przekroczy 48 godzin od wykrycia 

lub zgłoszenia awarii opłata za hosting za dany miesiąc zostanie obniżona o 20%. 

Jeżeli długość awarii przekroczy 72 godziny od wykrycia lub zgłoszenia awarii opłata 

za hosting za dany miesiąc zostanie obniżona o 100%.  
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3. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym – do udziału w postępowaniu 

uprawnieni są wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadają wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do 

wykonania zamówienia,  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.   

4. Dokumenty potwierdzające warunki: 

1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

ofertowym,  

2) wykaz wykonanych usług o zakresie podobnym lub takim samym jak usługa 

zamawiającego za lata 2014 – 2015,  

5. Termin i miejsce dostarczenia oferty cenowej wraz z innymi dokumentami: do 

07.01.2016 r. do Biura Prezydenta Miasta Konina (pokój nr 117/117a) lub  

na e-mail: joanna.szydlowska@konin.um.gov.pl. Ofertę można wysłać również 

pocztą na adres: Biuro Prezydenta Miasta, UM Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin 

(liczy się data nadania przesyłki).  

 

Pozostałe informacje: 

1. Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

2. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia 

postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn. 

 

 

 

 

AR 

 


