Kraków, 18.11.2017r.
SKM Group Mateusz Kopacz
ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24,
40-146 Katowice
NIP: 8722200617

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/3.3/2017
NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Zakup jest planowany w ramach Projektu:
„Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych
wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia”
nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.03.03.00-24-097A/16-003
Rekomendowanego do dofinansowania 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
Tryb postępowania:
Dostawa
Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
18.11.2017 r.
Termin składania ofert:
od 18.11.2017 r. do 27.11.2017 r.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie nowych wartości niematerialnych i prawnych w ramach
planowanego do realizacji projektu.
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A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 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.
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.
 Przedmiot zamówienia
Zamówienie polega na zakupie oprogramowania, które umożliwi wdrożenie innowacyjnego
rozwiązania TIK, czyli platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych
wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia. System umożliwi
wprowadzenie nowego innowacyjnego procesu biznesowego i nowej innowacyjnej usługi. Będzie ono
stanowiło jedną wartość niematerialną i prawną. Oprogramowanie to zostanie wykonane według
koncepcji Wnioskodawcy i przy zastosowaniu analizy dotyczącej wypracowania koncepcji systemu.
Opracowania te są w posiadaniu Wnioskodawcy i mają kluczowe znaczenie dla wprowadzania
nowego procesu i nowej usługi. System będzie dostosowany do potrzeb, oczekiwań i możliwości grup
docelowych oraz zbieżny z trendami rynkowymi.
Zamówienie składa się z trzech elementów:
1. Projekt graficzny platformy.
 OPIS.
W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące prace (zakres prac):
- Wypracowanie specyfikacji i UX design - Wypracowanie końcowej specyfikacji, opracowanie
architektury aplikacji i makiet funkcjonalnych aplikacji,
- Web/UI design - Projekt graficzny serwisu dostosowany do poprawnego wyświetlania
na komputerach stacjonarnych, tabletach oraz telefonach komórkowych przygotowany
na podstawie specyfikacji.
 SZACOWANA CZASOCHŁONNOŚĆ.
1 200 roboczogodzin.
 CPV. Kod określony we wspólnym słowniku zamówień.
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
79822500-7 Usługi projektów graficznych
Strona | 2

2. Moduł generowania planów treningowych.
 OPIS MODUŁU.
Na podstawie szczegółowej ankiety wypełnionej przez biegacza system automatycznie
na podstawie opracowanego algorytmu generuje plan treningowy. Ankieta bardzo dokładnie
analizuje cele jakie chce osiągnąć biegacz, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia, stan
fizyczny i na podstawie tych informacji dobiera optymalną opcję treningową. Algorytm
uwzględnia również cel wyznaczony przez biegacza, który chce on osiągnąć (przebiegnięcie
określonego dystansu poniżej określonego czasu). Algorytm zostanie wypracowany przy
współpracy z profesjonalnym trenerem z wieloletnim doświadczeniem. Wygenerowane
treningi są automatycznie uzupełniane w dzienniku treningowym biegacza, wraz z dokładnym
opisem treningu i czasem jego trwania. Na podstawie informacji, które uzupełni biegacz
będzie dostosowany plan treningowy dostosowany dla biegacza. Kalendarz treningowy
będzie posiadał możliwość eksportu do pdf.
Zakres prac z podziałem na etapy:
 Etap I: Stworzenie funkcjonalności ankiety, przygotowanie bazy planów
treningowych,
 Etap II: Stworzenie algorytmu pozwalającego na dostosowanie planu treningowego
do użytkownika. Zintegrowanie ankiety z planami treningowymi,
 Etap III: Funkcjonalność planu treningowego, wyświetlanie podglądów szczegółowych
treningów. Funkcjonalność pozwalająca na aktualizację nowych planów
treningowych o dane historyczne.
 SZACOWANA CZASOCHŁONNOŚĆ.
1 848 roboczogodzin.
 CPV. Kod określony we wspólnym słowniku zamówień.
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
72243000-0 Usługi programowania
3. Moduł obsługa Panelu Administratora.
 OPIS MODUŁU.
Funkcjonalność ta będzie przeznaczona do zarządzania całą aplikacją. Administrator będzie
miał możliwość zarządzania użytkownikami. Osoba zarządzająca będzie mogła dokonać edycji
danych wprowadzonych przez użytkowników. Administrator dzięki temu panelowi będzie
miał możliwość wprowadzania zmian dotyczących działania strony www, oraz ich
konfiguracji. Panel będzie również wyświetlał statystki dotyczące sprzedaży pakietów.
Zakres prac z podziałem na etapy:
 Etap I: Opracowanie panelu pozwalający na zarządzanie aplikacją
oraz użytkownikami, możliwość dodawania uprawnień dla użytkowników.
Opracowanie panelu edycji danych użytkownika,
 Etap II: Stworzenie panelu pozwalającego na wprowadzenie zmian na stronie www
i konfiguracji strony www,,
 Etap III: Funkcjonalność pozwalająca na generowanie statystyk, raportów oraz analiz.
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 SZACOWANA CZASOCHŁONNOŚĆ.
990 roboczogodzin.
 CPV. Kod określony we wspólnym słowniku zamówień.
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
72243000-0 Usługi programowania
 Opis techniczny (planowane rozwiązania zidentyfikowane jako optymalne)
Opracowano wstępne założenia technologiczne dla zaplanowanego systemu informatycznego,
które mogą być na etapie realizacji projektu zostać uaktualnione w związku z pojawieniem się
nowszych i bardziej odpowiadających rozwiązań.
Wszystkie elementy programowe powinny zostać wykonane w technologiach zapewniających
skalowalność systemu, modularną i warstwową architekturę aplikacji, komponentowy paradygmat
tworzenia oprogramowania.
Wszystkie moduły oprogramowania muszą ze sobą ściśle współpracować i być zintegrowane
na poziomie kodu źródłowego oraz baz danych. Oprogramowanie powinno być wykonane zgodnie
z najlepszymi praktykami tworzenia oprogramowania w zakresie m.in. programowania obiektowego,
wielowarstwowej architektury oprogramowania tj.: rozdzielne warstwy prezentacji, warstwy logiki
biznesowej, warstwy danych, itp. Architektura tego typu pozwala aktualizować lub zastępować
poszczególne moduły niezależnie od siebie, w miarę jak zmieniają się wymagania i warunki
techniczne. Mogą one być oddzielnie rozwijane i aktualizowane, co ułatwia ich utrzymanie i nie
wpływa negatywnie na funkcjonalność pozostałych warstw.
Strona www zostanie wykonana w technologii ASP.NET MVC. Wariant zakłada wykorzystanie
technologii ASP.NET MVC wraz z bazą danych MS SQL oraz frontendowych technologii JavaScript,
JQuery i AJAX. Strona będzie dostosowana do działania na urządzeniach mobilnych (będzie
responsywna).
Zalety wyboru ASP.NET MVC jako technologii:
 Tworzenie aplikacji/serwisów w ASP.NET MVC jest szybsze niż w innych technologiach, dzięki
dobremu środowisku Visual Studio.
 Ułatwia zarządzanie złożonością, dzieląc aplikację na model, widok i kontroler.
 Nie używa stanu widoku ani formularzy opartych na serwerach. To sprawia, że struktura MVC
jest idealna dla deweloperów, którzy chcą w pełni kontrolować działanie aplikacji.
 Używa wzorca kontrolera frontowego, który przetwarza żądania aplikacji sieci Web
za pośrednictwem jednego kontrolera. To pozwala projektować aplikacje obsługujące
złożoną infrastrukturę routingu.
 Oferuje lepszą obsługę projektowania opartego na testach (test-driven development, TDD).
 Sprawdza się w przypadku aplikacji sieci Web, nad którymi pracują duże zespoły
deweloperów, a także w przypadku projektantów witryn sieci Web, którzy potrzebują
wysokiego stopnia kontroli nad działaniem aplikacji.
 Obsługa urządzeń przenośnych: aplikacja ASP.NET MVC obsługuje dowolne przeglądarki
działające na dowolnych urządzeniach. Te same techniki programistyczne, które umożliwiają
obsługę tradycyjnych przeglądarek na komputerach osobistych, można stosować do nowych
urządzeń przenośnych.
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Skalowalność i dostępność: Program ASP.NET MVC został zaprojektowany tak, aby był
skalowalny. Wyposażono go w specjalne funkcje zwiększania wydajności w środowiskach
klastrowych i wieloprocesorowych.
Integracja z systemem .NET Framework: Ponieważ program ASP.NET MVC jest częścią
systemu .NET Framework, aplikacje sieci Web mogą korzystać z elastyczności i siły tej
platformy.

W zakresie bazy danych zaleca się wykorzystanie serwera Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server
to kompleksowe rozwiązanie łączące funkcje serwera bazodanowego i platformy informacyjnej,
oferujące kompletny zestaw technologii i narzędzi klasy korporacyjnej, które pomagają w wydobyciu
największej wartości z informacji przy najniższym całkowitym koszcie eksploatacji. SQL cechuje się
wysokim poziomem wydajności, dostępności i bezpieczeństwa. SQL Server to bezsporny lider według
testów wydajności TPC-E. Ważnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem SQL serwer jest
jego popularność i niezliczona ilość materiałów technicznych na jego temat, oraz fakt, że tworzy go
jedna z największych firm informatycznych na świecie - Microsoft, która dba o jego rozwój
i odpowiednie wsparcie programistów korzystających z tego systemu bazodanowego.
Aplikacja powinna uwzględniać również wykorzystanie mechanizmów typu cache aby zapewnić jak
najwyższą wydajność – zarówno w warstwie interfejsu użytkownika (odpowiednia budowa strony,
zapytań AJAX, konfiguracja serwera WWW) jak i warstwy danych (przechowywanie istotnych danych
w pamięci podręcznej – np. rozwiązanie typu Memcached). Niezbędne jest wsparcie aplikacji
dla możliwości zastosowania skalowania systemu poprzez rozwiązania typu load-balancing.
W każdym przypadku aplikacja powinna zapewniać wsparcie dla najnowszych dostępnych stabilnych
wersji oprogramowania serwerowego (serwera WWW, bazy danych i języka) w chwili rozpoczęcia
realizacji projektu.
Części systemu będące stronami www będą spełniać reguły responsywności. Największą zaletą stron
responsywnych jest to, że niezależnie od tego czy witryna przeglądana jest na komputerze, tablecie
czy telefonie lub innym urządzeniu z wyświetlaczem, jest ona zawsze czytelna i dostosowana
do wymiarów okna. Każdy wyświetlany element jasno wskazuje na powiązania z innymi elementami,
np. zdjęcie umieszczone nad lub pod częścią artykułu, który go dotyczy. Pomimo, że układ strony
mobilnej różni się od oryginalnego, użytkownik nie musi wykonywać dodatkowych operacji,
np. powiększać tekstu, aby go odczytać.
Dopuszcza się możliwość uzasadnionych zmian technologii realizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym,
o ile będą to technologie nie gorsze i nie starsze od zaproponowanych.

B. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA
1) Potencjał merytoryczny i techniczny
Oferent musi posiadać niezbędny potencjał merytoryczny i techniczny do rozpoczęcia prac
niezwłocznie po wybraniu Wykonawcy (Dostawcy) przez Zamawiającego, jak również zakończyć
realizację przedmiotu umowy w terminie wykonania całości zamówienia.
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Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie
spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie
będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1 Oświadczenia).

C. KRYTERIA OCENY OFERTY
1) Cena [C].
2) Okres gwarancji [OG].
3) Czas naprawy gwarancyjnej [NG].
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu
0 punktów w danym kryterium.
W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium rozstrzygającym będzie cena
(oferta z najniższą ceną spośród oferentów).

D. INFORMACJĘ

O

WAGACH

PUNKTOWYCH

LUB

PROCENTOWYCH

PRZYPISANYCH

DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1) Cena (60% sumy punktów) – waga punktowa 15 [WC].
2) Okres gwarancji (20% sumy punktów) – waga punktowa 5 [WOG].
3) Czas naprawy gwarancyjnej (20% sumy punktów) – waga punktowa 5 [WNG].

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
1) Cena [C]
W kryterium cena można uzyskać 4 punkty w następujący sposób:
 4 punkty – najniższa oferta cenowa netto, 3 punkty – druga z kolei oferta, 2 punkty – trzecia
z kolei oferta, 1 punkt – czwarta z kolei oferta, 0 punktów - kolejne.
2) Okres gwarancji [OG]
W kryterium okres gwarancji można uzyskać 4 punkty w następujący sposób:
 4 punkty – najwyższy oferowany okres gwarancji, 3 punkty – drugi z kolei oferta, 2 punkty –
trzecia z kolei oferta, 1 punkt – czwarta z kolei oferta, 0 punktów - kolejne.
3) Czas naprawy gwarancyjnej [NG]
W kryterium czas naprawy gwarancyjnej można uzyskać 4 punkty w następujący sposób:
 4 punkty – najkrótszy oferowany czas naprawy gwarancyjnej, 3 punkty – drugi z kolei oferta,
2 punkty – trzecia z kolei oferta, 1 punkt – czwarta z kolei oferta, 0 punktów - kolejne.
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Wzór wyliczający punkty dla danej oferty:
Suma punktów dla „Projekt graficzny platformy” [SUMA_PGP]:
C1 x WC + OG x WOG + NG x WNG
Suma punktów dla „Moduł generowania planów treningowych” [SUMA_MGPT]:
C2 x WC + OG x WOG + NG x WNG
Suma punktów dla „Moduł obsługa Panelu Administratora” [SUMA_MOPA]:
C3 x WC + OG x WOG + NG x WNG
Maksymalna liczba punktów:
Suma punktów: 4 x 15 + 4 x 5 + 4 x 5
Suma punktów: 100 PKT

F. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Termin składania ofert upływa w dniu: 27.11.2017 r.
2) Sposób składania ofert:
 Elektronicznie na adres: biuro@skmgroup.pl
 lub w wersji papierowej pod adresem: ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24, 40146 Katowice lub: ul. Starowiślna 18/6, 31-032 Kraków
3) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany
adres mailowy lub ww. adresy.
4) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane.

G. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1) Podpisanie umowy z Wykonawcą przewiduje się najpóźniej do dnia 01.12.2017 r.
2) Termin rozpoczęcia prac: wymagana gotowość do rozpoczęcia prac niezwłocznie
po wybraniu Wykonawcy przez zamawiającego (do 5 dni roboczych od podpisania umowy).
3) Termin zakończenia prac1: 31.05.2018 r.

H. INFORMACJĘ NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

1

Termin zakończenia prac - może ulec zmianie, jeżeli będzie wyrażona zgoda Instytucji Pośredniczącej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości).
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2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia
/nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne
oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1 Oświadczenia).

I. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
1) Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2) Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji
przedmiotu umowy,
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają
wpływ na realizację przedmiotu umowy
e) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
3) Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona
aneksu do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez
należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.

J. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2) Oferta częściowa musi obejmować przedmiot zamówienia w zakresie czasu trwania Etapu I
do III (dotyczyć minimum jednego z trzech elementów wskazanych w Przedmiocie
zamówienia).
3) Oferta częściowa musi zawierać minimum cenę przynajmniej jednego z trzech elementów
wskazanych w Przedmiocie zamówienia.
4) W przypadku braku wskazania ceny dla pozostałych elementów wskazanych w Przedmiocie
zamówienia, Zamawiający przyjmuje, iż oferta nie została złożona na niniejszą część,
co oznacza, że Oferentowi przyznaje się 0-zero punktów dla niniejszej części zamówienia
we wszystkich trzech kryteriach oceny częściowej oferty (np. brak wypełnienia ceny
dla Projekt graficzny platformy oznacza, iż Oferent otrzyma SUMA_PGP = 0 PKT, czyli Oferent
nie chce być wykonawcą ww. części zamówienia).
5) W przypadku składania ofert częściowych porównywane będą oferty częściowe z ofertami
całościowymi (najkorzystniejsze oferty częściowe z trzech elementów wskazanych
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w Przedmiocie zamówienia). Na podstawie tego porównania będzie wybierana
najkorzystniejsza oferta/oferty.
6) Zamawiający wybierze Wykonawcę częściowego dla następujących części zamówienia:
a) Projekt graficzny platformy,
b) Moduł generowania planów treningowych,
c) Moduł obsługa Panelu Administratora.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość, iż całość zamówienia w przypadku najkorzystniejszej
oferty częściowej dla ww. części zamówienia będzie wykonane przez jednego Dostawcę.

K. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI
OCENY
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

L. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH
Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
przewidzianych w zapytaniu ofertowym, zamówień uzupełniających na dostawy, polegające
na powtórzeniu podobnych dostaw.

M. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Oferta i załącznik musi zostać złożony na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
2) Oferta powinna zawierać podpis osoby upoważnionej przez Dostawcę, przedstawicieli
Dostawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie
Dostawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie
powinno być wówczas dołączone do oferty.
3) Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4) Oferta musi być ważna minimum 3 miesiące od dnia złożenia oferty.
5) Brak wymienionych poniżej elementów skutkuje odrzucenie oferty:
a) Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oferta złożona bez podpisu osoby upoważnionej przez Dostawcę,
c) Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowym
i wymaganych w zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowo
i kapitałowych (Załącznik nr 1 Oświadczenia). Wymagane jest zaznaczenie przy
każdym oświadczeniu TAK,
d) Oferta nie jest ważna, co najmniej 3 miesiące od dnia złożenia oferty.
6) Braki wymienionych poniżej elementów niepodlegające uzupełnieniu:
a) Odniesienie się do kryteriów oceny oferty (Okres gwarancji i Czas naprawy
gwarancyjnej) - brak odniesienia w kryterium skutkuje przyznanie 0 punktów
w danym kryteriów.
b) Odniesienie się do kryteriów oceny oferty (Cena) - brak odniesienia w kryterium
dla jakiegoś z trzech elementów wskazanych w Przedmiocie zamówienia,
Zamawiający przyjmuje się, iż oferta nie została złożona na niniejszą część,
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7)

8)
9)
10)

co oznacza, że Oferentowi przyznaje się 0-zero punktów dla niniejszej części
zamówienia we wszystkich trzech kryteriach oceny częściowej oferty (np. brak
wypełnienia ceny dla Projekt graficzny platformy oznacza, iż Oferent otrzyma
SUMA_PGP = 0 PKT, czyli Oferent nie chce być wykonawcą ww. części zamówienia).
Pozostałe braki mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą
być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór najkorzystniejszej
oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Dostawy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

N. OSOBA DO KONTAKTU
1) Imię i nazwisko: Izabela Węgrecka
2) Adres e-mail: izabela.wegrecka@skmgroup.pl
3) Telefon: +48 12 345 07 80

O. DODATKOWE POSTANOWIENIA
4) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
6) Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji
do właściwej Instytucji Pośredniczącej.
7) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia
wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione
zapytanie ofertowe.
8) Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów,
zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

P. ZAŁĄCZNIKI
1) Formularz ofertowy – wzór,
2) Załącznik nr 1 Oświadczenia (do formularza ofertowego).
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - wzór
…………………………………
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Zapytania ofertowego NR 1/3.3/2017
W odpowiedzi na zapytanie NR 1/3.3/2017 z dnia 18.11.2017 r. przedstawiamy ofertę na nabycie
wartości niematerialnych i prawnych w ramach Projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy
do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności,
trenerem i kontrolą stanu zdrowia”, rekomendowanego do dofinansowania w ramach Działanie 3.3
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dane oferenta
Nazwa
Adres
NIP lub PESEL
Nr KRS lub REGON

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail

Odniesienie do kryteriów OCENY OFERTY
Nr

Parametr podlegający ocenie (*)

Nazwa kryterium
Zadanie
CENA [C]

Cena netto
w PLN (*)

Cena brutto
w PLN

Projekt graficzny platformy [O_CZ]
1

[O_CZ] – Element
oferty częściowej

Moduł generowania planów
treningowych [O_CZ]
Moduł obsługa Panelu
Administratora [O_CZ]
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2

OKRES GWARANCJI [OG]
od daty zakończenia dostawy (zamówienia)

3

CZAS NAPRAWY GWARANCYJNEJ [NG]

Liczba w miesiącach (*)

Liczba w godzinach (*)

Parametry oferty
Termin ważności oferty

2

Data przygotowania oferty3

Podpis
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Data

Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)

Załączamy do Formularza ofertowego:
1. Załącznik nr 1 Oświadczenia.

2
3

Termin ważności oferty - wymagany termin nie krótszy niż 3 miesiące.
Data przygotowania oferty – w dniach składania ofert.
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Załącznik nr 2 Załącznik nr 1 Oświadczenia (do Formularza ofertowego)
…………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIA OFERENTA

Dotyczy: Zapytania ofertowego NR 1/3.3/2017
W odpowiedzi na zapytanie NR 1/3.3/2017 z dnia 18.11.2017 r. przedstawiamy ofertę na nabycie
wartości niematerialnych i prawnych w ramach Projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy
do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności,
trenerem i kontrolą stanu zdrowia”, rekomendowanego do dofinansowania w ramach Działanie 3.3
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oświadczenia do TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia
do przygotowania oferty (jeśli dotyczy).

TAK

Oświadczenia do WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Oświadczamy, iż posiadamy Potencjał merytoryczny i techniczny niezbędny
do rozpoczęcia prac niezwłocznie po wybraniu Wykonawcy (Dostawcy) przez
Zamawiającego, jak również zakończyć realizację przedmiotu umowy w terminie
wykonania całości zamówienia.

TAK

Oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.
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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa

TAK
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lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczamy, iż na prośbę Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej jesteśmy
w stanie i przedstawimy dokumenty potwierdzające powyższe informacje.
Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

TAK
TAK

Podpis
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Data

Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)
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