ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 21/07/2017r

dotyczące zamówienia polegającego na :
Rozbudowa i rozwój funkcji kreatora grafiki wektorowej on-line oraz pierwsze udoskonalenia
w oparciu o sesje użytkowników strony
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
PROJEKT PILOTAŻOWY
TRYB POSTĘPOWANIA: ZAPYTANIE OFERTOWE
W oparciu o aktualne Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5.1 Rozeznanie Rynku oraz aktualne
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska
Wschodnia 2014 – 2020.
I. Zamawiający:
Poligrafia 2.0 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Zamawiającego: ul. Jasionka 964E, 36-002 Jasionka
Telefon: 790 254 634
email: rzeszutek@gmail.com
strona internetowa: RozsadnePM.pl
NIP: 5170378160
REGON: 365949419
KRS : 0000649506
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa i rozwój funkcji kreatora grafiki wektorowej on-line oraz pierwsze udoskonalenia
w oparciu o sesje użytkowników strony w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020 I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce

Wschodniej PROJEKT PILOTAŻOWY.
Kod CPV:
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
72422000-4 Usługi w zakresie rozwijania internetowych i intranetowych aplikacji
serwerowych
72212100 -0 Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności kreatora grafiki wektorowej online w celu stworzenia pozytywnego odbioru systemu przez klienta docelowego. Celem jest
przygotowanie narzędzia do obsłużenia nieograniczonej ilości osób bez konieczności
wspierania ich w trakcie edycji wybranej grafiki.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące działania:
1. Rozbudowanie Kreatora Grafiki Wektorowej On-line o możliwość edycji tekstu
bezpośrednio na projekcie graficznym, tak aby klient w czasie rzeczywistym widział
wprowadzane przez siebie poprawki, a edytor był w miarę możliwości maksymalnie
podobny do znanych użytkownikom edytorów treści (tj. np. Word).
2. Rozbudowanie Kreatora Grafiki Wektorowej On-line o umożliwienie edycji kolorów
grafiki bezpośrednio po kliknięciu w dany element poprzez rozwijane menu z
możliwością wybrania koloru elementu.
3. Stworzenie modułu obsługującego „spady”, aby pliki były poprawnie przygotowane
pod kątem poligraficznym oraz, aby klient cały czas mógł widzieć jaka część
produktu zostanie odcięta po wydruku.
4. Stworzenie modułu zabezpieczającego, aby użytkownik nie mógł umieścić żadnych
elementów poza liniami cięcia (spadów) - ograniczenie pola roboczego za pomocą
JavaScript lub innej technologii działającej po stronie klienta.
5. Stworzenie modułu obsługującego automatyczną personalizację plików wynikowych
zgodnie z zadaną przez klienta listą gości.
6. Stworzenie modułu obsługi plików kilkuwymiarowych, aby zapisując projekt do
druku można było określić, które warstwy zostaną wydrukowane na poszczególnych
arkuszach.

7. Stworzenie modułu opierającego się o wbudowane w przeglądarki moduły
wykrywania błędów językowych.
8. Moduł wyświetlający powiązane z konkretnym wzorem graficznym dodatki (tj.
kokardki, podkładki itp.) z możliwością ich wyboru według preferencji klienta.
9. Poprawa użyteczności narzędzia na podstawie zidentyfikowanych pierwszych
doświadczeń użytkowników zarejestrowanych poprzez nagrywanie sesji
użytkowników.
10. wszystkie stworzone podczas realizacji zadania moduły oraz modyfikacje zostaną
zainstalowane na serwerze wskazanym przez zamawiającego.
11. zainstalowane

oprogramowanie

będzie

w

pełni

kompatybilne

z

wcześniej

zainstalowanymi na serwerze systemami/modułami, tak aby efektem zakończenia
zadania było poszerzenie funkcjonalności systemu o wskazane zadania/moduły.
Wykonawca na swoją odpowiedzialność może skorzystać z innych technologii/języków
programowania w celu realizacji zadania. Wykonawca zapewnia jednocześnie pełną
kompatybilność z wcześniej wdrożonymi modułami w celu zapewnienia integralności
całego systemu.

W celu utrzymania spójności z pozostałą częścią systemu oraz ponieważ jest to najbardziej
popularna architektura stosowana do budowy systemów dedykowanych rozwiązaniu
konkretnego problemu ,co bardzo istotne mając na uwadze dalszy rozwój systemu, zadanie
powinno być zrealizowane w architekturze Model-Widok-Kontroler.
W przypadkach gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami
programów, produktów, urządzeń dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który
spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego
przeznaczenia, oraz funkcje i walory użytkowe produktu wskazanego z nazwy. Nazwy
handlowe programów, produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być
traktowane jedynie jako definicje standardu, jakiego wymaga Zamawiający.
III. Warunki udziału w postępowaniu;
1) Wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Do zrealizowania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. II wykonawcy muszą posiadać:
- znajomość minimum PHP w wersji 5.6.4
- znajomość minimum mySQL w wersji 5.7.1

- znajomość HTML5
- znajomość minimum CSS w wersji 3.0
- znajomość minimum jQuery w wersji 1.8.1
- znajomość architektury MVC (model Model-Widok-Kontroler)
- znajomość standardu SOAP
- znajomość platformy programistycznej Laravel w wersji przynajmniej 5.0.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wymagana jest również:
- wiedza z zakresu programowania rozproszonych skalowalnych systemów informatycznych
- wiedza z zakresu generowania wektorów w sposób programistyczny.
- podstawowa wiedza na temat procesów produkcji poligraficznej.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno
podobne zamówienie o wartości minimum 50 000 zł netto lub kilka zamówień na łączną
kwotę 50.000 zł netto zawierających elementy wykonywane po stronie użytkownika (np. w
technologii javascript).
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku
musi wykazać, iż zrealizowane zamówienie/zamówienia obejmowały wykonanie m.in.:
- działu projektu opartego na technologii javascript (lub innym języku wykonywanym po
stronie użytkownika)
- potwierdzenie obsługi zapisu plików wraz z ich modyfikacją "w locie"
- przykład koherencji pomiędzy interakcją użytkownika a serwerem a innym podmiotem (np.
obsługa użytkownik -> serwer -> drukarnia)
- multipoziomowość modyfikacji ceny produktu w zależności od różnych czynników
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca załącza do oferty
wykaz wykonanych zamówień zgodnie z załącznikiem nr 3.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia referencji
potwierdzających

wykonanie

zamówienia

wskazanego

w

wykazie

wykonanych

zamówień, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie przedstawienie

referencji we wskazanym terminie,

będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z

postępowania.
2) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny
spełnienia tego warunku.
3) Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego
sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Powyższe kryteria są warunkiem niezbędnym do przyjęcia oferty, jednak nie stanowią
punktowanego elementu jej oceny.
Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców zarówno polskich jak i zagranicznych.
IV Kryterium oceny oferty:
cena: waga 60%
„czas reakcji serwisu” na zgłoszenie o błędzie, wadzie lub usterce Oprogramowania: waga
20%
„wsparcie techniczne w postaci konsultacji/szkolenia wprowadzającego do obsługi systemu”:
waga 20%
V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z Załącznika nr 1
formularz ofertowy
2. K2 – czas reakcji serwisu 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), z
Załącznika nr 1 formularz ofertowy
3. K3 – wsparcie techniczne/wdrożenie obsługi 20% (maksymalnie możliwych do
uzyskania 20 pkt), z Załącznika nr 1 formularz ofertowy

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C– cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „czas reakcji serwisu”
K2 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „czas reakcji serwisu” będzie przyznawana
w następujący sposób:
a) czas reakcji serwisu od zgłoszenia powyżej 6 godzin – 0 pkt
b) czas reakcji serwisu od zgłoszenia od 1-6 godzin – 10 pkt
c) czas reakcji serwisu od zgłoszenia do 1 godziny - 20 pkt

Ad. 3
Sposób

przyznawania

punktacji

za

spełnienie

kryterium

„wsparcie

techniczne/wdrożenie obsługi”
K3 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „wsparcie techniczne/wdrożenie obsługi”
będzie przyznawana w następujący sposób:
a) zapewnienie

minimum

zamawiającego – 0 pkt

10h

konsultacji/wdrożenia

obsługi

w

siedzibie

b) zapewnienie

minimum

20h

konsultacji/wdrożenia

obsługi

w

siedzibie

40h

konsultacji/wdrożenia

obsługi

w

siedzibie

zamawiającego – 10 pkt
c) zapewnienie

minimum

zamawiającego – 20 pkt

VI. Termin i sposób składania oferty, termin związania ofertą:
1.Ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie należy składać osobiście lub pocztą na adres
Poligrafia 2.0 sp. z o.o. Forsycji 27, 35-604 Rzeszów w terminie do dnia 31.07.2017r. do
godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2017r. o godzinie 12:15 w siedzibie spółki
Poligrafia 2.0 sp. z o.o. Jasionka 954E, 36-002 Jasionka. Oferta powinna być złożona w
zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem z dopiskiem „Oferta na
Rozbudowę i rozwój funkcji kreatora grafiki wektorowej on-line oraz pierwsze udoskonalenia
w oparciu o sesje użytkowników strony

w ramach Programu Operacyjnego Polska

Wschodnia 2014-2020 I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce
Wschodniej” na formularzu stanowiącym załącznik

nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wyżej wymienionego zamówienia.
1) W przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie
do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do
przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.
2) Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej.
3) Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.
4) Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.
5) Dokumenty złożone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język
polski.
6) Oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
b) oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych
(załącznik nr 2)

z Zamawiającym

c) wypełniony wykaz wykonywanych zamówień (załącznik nr 3)
2. Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu
31.07.2017r.

Wyniki

postepowania

zostaną

upublicznione

na

stronie:

http://rozsadnepannymlode.pl/dotacje-unijneprzetargi/

oraz

http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://rozsadnepannymlode.pl/dotacjeunijneprzetargi/ oraz http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420
6. Termin związania ofertą: 30 dni
VII Termin realizacji umowy:
20.09.2017r.
VIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, z którym jest powiązany osobowo
lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe

rozumie się wzajemne powiazania pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań

w

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z 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 5 % udziałów lub akcji , o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję zarządzającą we
właściwych wytycznych programowych,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) Pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa

lub

powi8nowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub
kurateli.

w stosunku przysposobienia, opieki lub

IX Warunki wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania

następujących zmian w treści

zawartej umowy:
- zmiana terminu płatności w przypadku gdy:
a) niemożność dotrzymania terminu umownego wynika z opóźnienia w przekazaniu
środków na sfinansowanie niniejszej umowy przez Instytucje Pośredniczącą tj. Polską
Agencję Przedsiębiorczości o czas tego opóźnienia
- zmiana terminu wykonania umowy w przypadku gdy:
a) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez
Wykonawcę

okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia i niezależnych od

niego ( np. kląska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne),
b) jest to wynikiem przedłużenia postepowania prowadzonego w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty
- zmiana zakresu pól eksploatacji przedmiotu umowy w przypadku:
zaistnienia po stronie Wykonawcy potrzeby nabycia praw do przedmiotu umowy na
innych polach eksploatacji niż określone we wzorze umowy, Zamawiający, zgłosi taką
potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie
prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego

– na

warunkach takich jak określone w niniejszej umowie, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
X. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XI Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XII. Pozostałe informacje:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania informacji
za pomocą poczty elektronicznej na adres: rzeszutek@gmail.com
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia
zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone a wykonawcy nie
spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy
cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.

6. Informacji szczegółowych na temat zapytania można uzyskać pod numerem telefonu:
790 254 634
7. Załączniki do zapytania ofertowego:
- wzór formularza oferty ( załącznik nr 1),
- oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
(załącznik nr 2),
- wykaz wykonywanych zamówień (załącznik nr 3),
- wzór umowy załącznik nr 4.

