Kraków, 25.11.2016 r.
SKM Group Mateusz Kopacz
ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24,
40-146 Katowice
NIP: 8722200617

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/3.3/2016
Wykonywanie prac w roli: Front-end developera
Niniejsze podstępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000,00 zł netto, w związku
z planowaną realizacją Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP,
Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Nazwa i adres zamawiającego:
SKM Group Mateusz Kopacz
ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24,
40-146 Katowice
Tytuł projektu:
Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych
wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia
Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
25.11.2016 r.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac w roli Front-end developera w ramach
planowanego do realizacji projektu.
Krótki opis projektu:
Projekt polega na zakupie oraz wytworzeniu wyposażenia umożliwiającego wdrożenie nowoczesnego
rozwiązania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) platformy do kompleksowego
planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu
zdrowia umożliwiającego wprowadzenie nowego innowacyjnego procesu biznesowego i nowej
innowacyjnej usługi kompleksowego planowania treningów biegowych w przedsiębiorstwie.
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Okres realizacji projektu to lata 2017-2018 podzielono na 3 Etapy. W ramach projektu zakupione
zostanie niezbędne oprogramowanie i sprzęt bezpośrednio związany z wdrażaną technologią
(moduły systemu, zestaw komputerowy oraz telefon komórkowy) oraz ponoszone będą koszty
personelu zaangażowanego w wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej wraz z niezbędnym
pozostałym kosztem (hostingiem).
Usługa ta skierowana będzie do biegaczy i trenerów. Usługa ta będzie nowością zarówno w ofercie
Wnioskodawcy jak i na rynkach docelowych.
Poszukiwany wykonawca odpowiedzialny będzie za następujący zakres czynności/zadań:
Etap I:
Zakodowanie wykonanych przez firmę zewnętrzną grafik wszystkich podstron na portalu, stworzenie
wersji responsywnej portalu tak, aby strona wyglądała i działała dobrze na komputerach
stacjonarnych. Poprawki ewentualnych błędów znalezionych w trakcie testowania serwisu na etapie
jego realizacji.
Etap II:
Zakodowanie wykonanych przez firmę zewnętrzną grafik wszystkich podstron na portalu, stworzenie
wersji responsywnej portalu tak, aby strona wyglądała i działała dobrze na urządzenia mobilne tablety i telefony komórkowe. Poprawki ewentualnych błędów znalezionych w trakcie testowania
serwisu na etapie jego realizacji.
Etap III:
Dostosowanie wyglądu pod przeglądarki internetowe: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer
oraz Safari. Poprawki ewentualnych błędów znalezionych w trakcie testowania serwisu na etapie jego
realizacji.
Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
72243000-0 Usługi programowania
Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający określa czas realizacji projektu na 11 miesięcy (3 etapy) od rozpoczęcia realizacji
projektu. Termin rozpoczęcia projektu zostanie określony w podpisanej przez Zamawiającego
umowie o dofinansowanie Projektu1
Etap 1: od 1 do 3 miesiąca od rozpoczęcia projektu (łącznie 3 miesiące). Szacowana czasochłonność
480 [h].
Etap 2: od 4 do 7 miesiąca od rozpoczęcia projektu (łącznie 4 miesiące). Szacowana czasochłonność
480 [h].
Etap 3: od 8 do 11 miesiąca od rozpoczęcia projektu (łącznie 4 miesiące). Szacowana czasochłonność
480 [h].

1

Zakładany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia projektu to lipiec 2017 r. Zamawiający zastrzega sobie
prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu w przypadku przedłużenia terminu podpisania umowy o
dofinansowanie (zmiany terminu rozpoczęcia projektu).

Strona | 2

Termin rozpoczęcia Projektu zostanie określony w podpisanej przez Zamawiającego umowie
o dofinansowanie Projektu.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę
w ramach jednego zapytania ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki (posiadają
wiedzę i doświadczenie):
 Doświadczenie min. 2-letnie na w pracy na podobnym stanowisku,
 Umiejętność kodowania HTML oraz CSS,
 Znajomość JavaScriptu,
 Umiejętność kodowania stron mobilnych,
 Umiejętność pracy pod presją czasu,
 Umiejętność pracy w zespole,
 Dobra organizacja pracy.
Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia w formie
oświadczenia zawartego w ofercie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. 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 Beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) 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.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. 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 wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą
a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
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4.1. Sposób obliczania ceny oferty:
1. 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.
2. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości
cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona
cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
3. Cena oferty jest łączną ceną netto za realizację przedmiotu zamówienia.
4.2. Kryteria oceny ofert2:
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cmin / Co x 100 pkt, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cmin – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie Warunki
udziału)
Co – cena ocenianej oferty
100 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium.

5. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych oferta musi obejmować całość przedmiotu
zamówienia lub ofert wariantowych.
6. Niedopuszczalne jest zlecanie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
7. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
Sposób składania ofert:
1. Ofertę należy składać na wzorze formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę oraz zawierać komplet
oświadczeń (zaznaczono przy każdym oświadczeniu TAK)
2. Do formularza ofertowego, należy dołączyć podpisane Oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Elektronicznie na adres: biuro@skmgroup.pl
lub papierowo na adres: ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24, 40-146 Katowice
lub: ul. Starowiślna 18/6, 31-032 Kraków
4. Jeżeli wykonawca przekaże ofertę lub oświadczenie w formie elektronicznej lub papierowej
za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu stosownie do formy przekazu.
Termin składania ofert:

2

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
w przedmiotowym zapytaniu ofertowym
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1. 7 dni od publikacji ogłoszenia, czyli do dnia 02.12.2016.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Termin związania ofertą:
360 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe:
1. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej – Konkurencyjność MŚP,
Działania 3.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej,
realizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (SCP) jako Instytucji
Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020.
2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu z SCP.
3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty
co zostanie udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego (http://skmgroup.pl/) w terminie 7 dni od jego zakończenia.
5. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów,
zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
zamawiający zostanie zobowiązany.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
8. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
9. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy3 w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin
miesięcznie.
10. W celu kwalifikowania kosztu Wykonawcy4 niezbędne będzie przekazanie danych
osobowych Wykonawcy jako personelu projektu, na które wyraża/wyrazi zgodę
Wykonawca na piśmie w zakresie przewidzianym w wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 oraz pozyskanie
i wprowadzenie do LSI 2014 następujących danych osoby zaangażowanej w projekcie:
3
4

Dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego osobą fizyczną.
Dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego osobą fizyczną.
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a) PESEL,
b) imię, nazwisko;
c) dodatkowo konieczne jest udokumentowanie i przekazanie w wymaganej przez IP RPO
WSL formie danych dot. formy zaangażowania w projekcie:
 daty zaangażowania do projektu,
 okresu zaangażowania osoby w projekcie,
 wymiaru czasu pracy,
 godzin prac - jeśli zostały określone,
 a także sporządzanie protokołu: dane dot. godzin faktycznego zaangażowania
za dany miesiąc kalendarzowy (rok, miesiąc, dzień i godzinę zaangażowania).
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Izabela Węgrecka
e-mail: izabela.wegrecka@skmgroup.pl
tel.: +48 12 345 07 80
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Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
…………………………………
Miejscowość, data

OFERTA
Dane Wykonawcy:
Nazwa / Imię i nazwisko:
………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………
NIP/PESEL:
………………………………………………………………
Nr KRS5:
………………………………………………………………
Tel.:
………………………………………………………………
Adres e-mail:
………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 2/3.3/2016 z dnia 25.11.2016 r. przedstawiam ofertę
na wykonywanie prac w roli Front-end developer w ramach planowanego do realizacji przez firmę
SKM Group Mateusz Kopacz Projektu pt. „Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego
planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą
stanu zdrowia”

1. Nazwa usługi 6(należy wskazać formę prawną umowy z Zamawiającym):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Cena oferty:

5
6

Etap/-y

Czasochłonność [h]

Cena jednostkowa
[netto] (w PLN)*

1
Etap I
Etap II
Etap III
Łącznie

2

3

Cena netto
(w PLN) **
[4 = 2 x 3]
4

Cena brutto
(w PLN) ***
5

Jeśli dotyczy
(umowa zlecenie/umowa o dzieło/ inne)
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* W przypadku gdy wykonawcą będzie osoba fizyczna wykonująca zamówienie na podstawie
umowy zlecenie lub umowy o dzieło proszę wpisać koszt pracodawcy za rbh (tzw. brutto-brutto).
Do
obliczenia
kwoty
stawki
brutto-brutto
można
zastosować:
http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
** W przypadku gdy wykonawcą będzie osoba fizyczna wykonująca zamówienie na podstawie
umowy zlecenie lub dzieło proszę wpisać całkowity koszt pracodawcy (tzw. brutto-brutto)
za realizację zamówienia zgodnie z wzorem.
*** W przypadku gdy wykonawcą będzie osoba fizyczna wykonująca zamówienie na podstawie
umowy zlecenie lub dzieło proszę wpisać kwotę (cenę) taką samą (równą) z ceną netto.

3. Oświadczenia:
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje
i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam, iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 360 dni
kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert
Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w punkcie
„Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków” w tym w szczególności dotyczące posiadania wiedzy
i doświadczenia
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią części dotyczącej „Informacji
dodatkowych” w szczególności dotyczącą: Łącznego zaangażowania zawodowego
Wykonawcy oraz przekazania danych osobowych Wykonawcy jako personelu
projektu

TAK

TAK

TAK

TAK

………………………………………………………….
(podpis Oferenta/Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym
…………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
Nawiązując do zapytania ofertowego nr NR 2/3.3/2016 z dnia 25.11.2016 r. ja, niżej podpisany
………………………………………………………………………………………. (Nazwa /Imię i nazwisko) oświadczam,
że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.

………………………………………………………….
(podpis Oferenta/Wykonawcy)
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