Rzeszów, dnia 16.04.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1/2018
z dnia 12.04.2018 r.
dotyczy: dostawa oprogramowania platformy do wizualizacji
projektu architektonicznego w technologii VR

I.

ZAMAWIAJĄCY

MTA Design Marek Tarnawski
Wysoka 440B
37-100 Łańcut

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój firmy MTA DESIGN Marek Tarnawski poprzez utworzenie
serwisu kooperacyjnego projektowania architektury i modelowania wnętrz" w ramach Osi Priorytetowej 1
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującej w projektach
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego
zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020” i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamowień Publicznych.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www MTA Design pod adresem
www.mtadesign.pl

na

stronie

www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl,

oraz

na

portalu

Baza

Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
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IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania
platformy do wizualizacji projektu architektonicznego w technologii VR w ramach projektu pt. „Rozwój firmy
MTA DESIGN Marek Tarnawski poprzez utworzenie serwisu kooperacyjnego projektowania architektury i
modelowania wnętrz”, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kod CPV:
480000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Rodzaj zamówienia: usługi

V.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy, która zostanie wykorzystana na potrzeby branży
budowlano-wykończeniowej. Głównym założeniem systemu jest wizualizacja przestrzenna
projektowanego wnętrza, budynku czy ogrodu bezpośrednio u Klienta, a także możliwość
nanoszenia wszelkiego rodzaju poprawek według sugestii klienta w miejscu inwestycji lub
projektowanego obiektu.
2. Planowany do wdrożenia system będzie posiadał budowę modułową:
•

Moduł Panel Administratora,

•

Moduł Projektanta wnętrz,

•

Moduł Producenta,

•

Moduł Klienta – prezentacja projektu VR,

•

Moduł uwierzytelnienia i autoryzacji,

•

Moduł wyceny,

•

Moduł wizualizacji.

3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń
prawami osób trzecich, kompletny, w pełni funkcjonalny, zdatny do użytkowania.
4. Oferowany system musi posiadać wszystkie opisane w Załączniku 5 elementy oraz elementy
wskazane w niniejszym punkcie. Jeśli oferowany system nie będzie posiadał któregokolwiek z
wymaganego elementu, oferta zostanie odrzucona.

Ze względu na to, że informacje zawarte w załączniku nr 5 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
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oferent, który chce złożyć ofertę w ramach niniejszego postępowania, zobowiązany jest do
wcześniejszego podpisania Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności (Załącznik nr
4 do zapytania ofertowego) i przesłania podpisanej kopii w formie skanu na adres mailowy:
marek@mtadesign.pl. Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia, Zamawiający niezwłocznie
(maksymalnie w terminie 1 dnia roboczego) prześle Załącznik nr 5 drogą elektroniczną na podany
przez Oferenta adres e-mail.

WW. WYMÓG NIE JEST OBLIGATORYJNY - JEŚLI DANY OFERENT UZNA, IŻ MOŻLIWE JEST
SKŁADANIE OFERTY BEZ KONIECZNOŚCI ZAPOZNAWANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM WÓWCZAS NIE JEST KONIECZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z
TREŚCIĄ ZAWARTĄ W ZAŁĄCZNIKU NR 5.

5. System musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania oraz archiwizacji
danych zgodnie z RODO.

VI.

WYMOGI DOTYCZĄCE ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

Oferent winien dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
zamówienia w postaci minimum 2 zatrudnionych programistów. Każdy z programistów powinien posiadać
minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia aplikacji internetowych.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające doświadczenie
kadry zaangażowanej w realizację projektu. Zamawiający dopuszcza przedstawienie tego załącznika w
formie zestawienia zrealizowanych zleceń informatycznych - załącznik nr 8 do niniejszego zapytania
ofertowego. Zestawienie takie należy przedstawić odrębnie dla każdego z członków zespołu
dedykowanego do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega, iż przed podpisaniem umowy może wymagać od Oferenta potwierdzenia w formie
CV informacji dotyczących kompetencji kadry podanej na liście referencyjnej. W takim wypadku Oferent
zobowiązany będzie do przedstawienia CV jedynie do wglądu Zamawiającego.
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VII.

WYMOGI DOTYCZĄCE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Realizacja niniejszego projektu powinna odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W
związku z powyższym w trakcie realizacji przedmiotu projektu konieczne będą co najmniej 6 spotkań
konsultacyjnych ekspertów Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego. Wymagania w zakresie
spotkań konsultacyjnych:
a) W spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 2 osoby spośród zespołu
odpowiedzialnego za realizację i wdrożenie oprogramowania, w tym co najmniej 1 programista.
b) Każde spotkanie trwać będzie co najmniej 4 godziny zegarowe,
c) Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed
planowanym terminem spotkania,
d) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może maksymalnie dwukrotnie dokonać
zmiany terminu spotkania ustalonego przez Zamawiającego.

VIII.

METODOLOGIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferent winien przedstawić metodykę realizacji i wdrożenia oprogramowania stanowiącego przedmiot
projektu. Metodyka powinna uwzględniać m.in.:
a) Metodykę projektowania niniejszego systemu,
b) Metodykę wdrażania niniejszego systemu,
c) Opis proponowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa wraz ze wskazaniem korzyści
wynikających z ich zastosowania,
Metodyka winna zostać szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym załącznik do przedłożonej
oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Do zadań
Oferentów należy odpowiednie przedstawienie metodyki projektowania i wdrażania oprogramowania
stanowiącego przedmiot projektu i uzasadnienie, iż jest ona adekwatna do przedmiotu niniejszego
zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert, w przypadku, gdy uzna,
iż sporządzona metodyka jest nieadekwatna do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Oferenci
winni zastosować się do minimalnych limitów znaków w zakresie jej opisania oraz uzasadnienia w zakresie
jej adekwatności, określonych w załączniku nr 6.
Informacje dodatkowe:
Oferent winien przedstawić proponowaną przez siebie metodykę realizacji i wdrożenia oprogramowania.
Metodyka w szczególności powinna odnosić się do:
●

Specyfiki oprogramowania,

●

Zgodności z RODO w zakresie bezpieczeństwa,

●

Uwzględniać aspekty techniczne wdrożenia.
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IX.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Etap 1 – termin wykonania do 30.06.2018 r.
●

Dostawa opisu szczegółowej architektury platformy,

●

Szczegółowy opis działania funkcjonowania platformy,

●

Przedstawienie i akceptacja layoutów GUI platformy dla określonych profili użytkowników,

Powyżej wskazane elementy winny być zgodne w zakresie z niniejszą specyfikacją.
Etap 2 – termin wykonania do 30.11.2018 r.
●

Wdrożenie funkcjonowania platformy zgodnie ze specyfikacją,

●

Pozytywne testy funkcjonalne oraz jakościowe.

Powyżej wskazane elementy winny być zgodne w zakresie z niniejszą specyfikacją.

X.

WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW
1. Oferenci winni spełniać łącznie następujące warunki:
a) Posiadają doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych, minimum 1
projekt o wartości powyżej 300 000 (trzysta tysięcy 00/00) PLN netto w przeciągu ostatnich 4 lat,
b) Posiadają doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu aplikacji mobilnych natywnych i integracji
ich z aplikacjami serwerowymi, minimum 1 projekt,
c) Posiadają doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów zarządzania procesami w firmach,
minimum 2 projekty.

Kryterium uznaje się za spełnione jeśli oferent przedstawi dokumenty potwierdzające doświadczenie w
realizacji ww. aplikacji.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej stanowiącej załącznik
nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga spełnienia niniejszego warunku w okresie
nie dłuższym niż 48 miesięcy poprzedzających datę złożenia oferty.
Zamawiający zastrzega, iż przed podpisaniem umowy może wymagać od Oferenta potwierdzenia w formie
referencji informacji podanych na liście referencyjnej. W takim wypadku Oferent zobowiązany będzie do
przedstawienia do wglądu Zamawiającego szczegółowych referencji potwierdzających spełnienie
kryteriów wskazanych w punkcie a-c. W przypadku, gdy wybrany Oferent nie przedstawi referencji
spełniających ww. warunki Zamawiający odstąpi od podpisywania umowy.
2. Oferent winien dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania zamówienia w postaci 2 osobowego zespołu programistów.
3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
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Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•

posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

•

pełnieniu funkcji

członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika,
•

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Dostawca zobowiązuje się do przekazania pełnych praw autorskich do oprogramowania w całości
wykonanego przez Dostawcę. Dopuszcza się przekazanie praw autorskich do części
oprogramowania tylko i wyłącznie w przypadku, gdy oprogramowanie wykorzystuje elementy
działające na licencji obcej.
5. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia środowiska testowego przez cały okres trwania
projektu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania testów akceptacyjnych w środowisku
użytkownika uwzględniających poszczególne elementy platformy.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i
czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty
Wykonawcy, z wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a
Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

XI.

WADIUM

Oferent winien zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5% od oferowanej wartości zamówienia
netto. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak
określono poniżej. Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz
w wymaganym terminie, zostanie odrzucona.
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Sposób i termin wniesienia wadium:
Dane do przelewu:
MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka 440B, 37-100 Łańcut
Rachunek bankowy: mBank: 58 1140 2004 0000 3102 7660 6604
Tytuł przelewu: WADIUM – Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1/2018
Wniesienie wadium zostanie uznane za skuteczne, tylko i wyłącznie w przypadku jego wpływu na w/w
rachunek w terminie składania ofert.
Zwrot wadium: Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu oferentom wniesionego wadium w wartości
nominalnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert.

XII.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a
Zamawiającym – wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3. Oświadczenie osób wchodzących w skład zespołu Oferenta, iż wiedzą one o składanej ofercie i
deklarują swoje zaangażowanie w realizację oprogramowania na zamówienie Zamawiającego –
wymagane

jest

odrębne

oświadczenie

dla

każdej

osoby

dedykowanej

do

realizacji

oprogramowania) – wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
4. Oświadczenie o zobowiązaniu o zachowaniu poufności - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
5. Plan realizacji wraz z metodologią realizacji przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6,
6. Lista referencyjna potwierdzająca wymagane doświadczenie Oferenta - Załącznik nr 7,
7. Zestawienie zrealizowanych zleceń informatycznych - Załącznik nr 8,
8. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie
starszy niż trzy miesiące.

XIII.

KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A+B+C
Ad. A. – Kryterium Cena zostanie obliczone według następującego wzoru:
(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto
za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów
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Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 60 punktów.
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o
udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne. Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Ad. B. – Kryterium Gwarancja zostanie obliczone według następującego wzoru:
a) Udzielenie co najmniej 30 miesięcznej gwarancji jakości i dłuższej – 20 punktów,
b) Udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości – 15 punktów,
c) Udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji jakości – 10 punktów,
d) Udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości – 5 punktów,
e) Udzielenie krótszej niż 12 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 20 punkty.
Ad. C. – Kryterium Ilość deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zostanie
obliczone według wzoru:
a) 10 spotkań 4-ro godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 20 punktów,
b) 9 spotkań 4-ro godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 15 punktów,
c) 8 spotkań 4-ro godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 10 punktów,
d) 7 spotkania 4-ro godzinne z przedstawicielami Wykonawcy – 5 punktów,
e) 6 spotkania 4-ro godzinne z przedstawicielami Wykonawcy – 0 punktów,
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w niniejszym kryterium wynosi 20 punktów.

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena, Kryterium B. Gwarancja, Kryterium C.
Ilość deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zostaną dodane do siebie i na tej
podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać
maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej
ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
W

razie

opóźnienia

dostawy,

niepełną/niekompletną

dostawę

lub

dostawę

oprogramowania

niespełniającego założeń zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary
umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

XIV.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wskazane w punkcie 5 niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na
składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym niż polski, jeśli nie towarzyszy
im tłumaczenie na język polski.
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną
– wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
7. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego
oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn.
12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
13. Zaoferowana cena netto musi obejmować cały przedmiot zamówienia, kompletny, w pełni
funkcjonujący, zdatny do użytkowania.
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Jeśli złożona oferta nie będzie zawierała któregokolwiek z obowiązujących elementów wymaganych w
powyższych punktach, zostanie odrzucona.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

XV.

Oferta może zostać złożona:
a) osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w biurze firmy:
MTA Design Marek Tarnawski
ul. Gałęzowskiego 6, 35 - 074 Rzeszów
w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego
podanym poniżej oraz zapisem: “OFERTA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA PLATFORMY
DO WIZUALIZACJI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ VR”:
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: marek@mtadesign.pl
Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć do dnia
24.04.2018 r. godz. 9:00. Oferta musi być ważna przez minimum 30 dni od terminu składania ofert.
Wybór Oferenta nastąpi w dniu 25.04.2018 r.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marek Tarnawski, e-mail: marek@mtadesign.pl.

XVI.

INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Decyzja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

XVII.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty przygotowywane
są na koszt Oferenta. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferowany system musi spełniać minimalne wymagania, tj. musi posiadać co najmniej wszystkie
funkcje i elementy opisane w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
formularzem ofertowym.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
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5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem
wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.
7. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do
składania ofert.

XVIII.

WYKLUCZENIE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
●

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

●

posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

●

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

●

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIX.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie osób wchodzących w skład zespołu Oferenta, iż wiedzą one o
składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację oprogramowania na zamówienie
Zamawiającego
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zobowiązaniu o zachowaniu poufności
5. Załącznik nr 5 - Pełny opis przedmiotu zamówienia
6. Załącznik nr 6 - Plan realizacji wraz z metodologią realizacji przedmiotu zamówienia
7. Załącznik nr 7 - Lista referencyjna potwierdzająca wymagane doświadczenie Oferenta
8. Załącznik nr 8 - Zestawienie zrealizowanych zleceń informatycznych.
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