Zapytanie ofertowe

na wykonanie layout’u systemu interaktywnej komunikacji
w zakresie

efektywności

maszyn siłowych

Warszawa, 11. 03. 2014 r.

ćwiczeń

dla

użytkowniczek

1. Informacje o Zamawiającym
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Świętojerska 5/7 (zwany dalej IWP).
2. Informacja o projekcie
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o w konsorcjum z Andrzej Jęcek „MasterSport” realizuje projekt pt. „Innowacyjny system urządzeń do treningu siły mięśniowej dla
kobiet” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu
INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH. Realizacja jest planowana w latach 20132015.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej linii wzorniczej urządzeń do treningu siły dla
kobiet wraz ze strategią wejścia produktu na rynek.
Wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego stanowi element realizacji
Zadania nr 8, pt. „Opracowanie wymagań i koncepcji interaktywnej komunikacji w zakresie
efektywności ćwiczeń dla użytkowniczek urządzeń (dla rozwiązań softwarowych)”.
3. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie layoutu graficznego do
powstającego oprogramowania systemu interaktywnej komunikacji w zakresie
efektywności ćwiczeń na urządzeniach siłowych dla kobiet.

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie pełnego layoutu graficznego dla systemu
interaktywnej komunikacji w zakresie efektywności ćwiczeń na urządzeniach siłowych dla
kobiet, według założeń i wytycznych Zamawiającego. Do szczegółowych zadań
Wykonawcy należy:
1. Zaprojektowanie
graficznego układu poszczególnych elementów systemu,
odpowiadającego funkcjom systemu i pozwalającego na jego wygodną i płynną
obsługę, uwzględniającego dostęp następujących użytkowników:





właściciel,
administrator,
trenerzy personalni (tylko do przydzielonych użytkowniczek),
użytkowniczki (tylko do swojego profilu).

2. Zaprojektowanie kolorystyki i elementów graficznych utrzymanych w spójnym,
atrakcyjnym dla odbiorcy stylu
3. Dostosowanie layoutu do obsługi na tablecie o przekątnej ekranu ok 10,4 cala
4.

Bieżąca konsultacja rozwiązań graficznych z programistami opracowującymi software
systemu oraz z firmą Master-Sport Andrzej Jęcek, której siedziba znajduje się w
Skarżysku-Kamiennej.

Zamawiający dostarczy:


Zakres funkcjonalny systemu

Wykonawca dostarczy:


Pełen layout graficzny systemu

4. Czas realizacji
Zamawiający oczekuje realizacji całego zadania w łącznym czasie nie przekraczającym
8 tygodni, liczonym od dnia podpisania z Zamawiającym umowy.

5. Tryb składania ofert
Tryb składania ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nie odbywa się na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655
z późn. zm.).
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie
zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność
z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że
oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji. W tym celu opracowano
kryteria ekonomiczne i jakościowe, które potraktowane łącznie umożliwią wyłonienie oferty
najkorzystniejszej dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

6. Terminy
Termin
Składanie ofert

do dnia 19 marca 2014 roku, do godz. 14:00

Ogłoszenie wyniku*

do dnia 24 marca 2014 roku

Podpisanie umowy

do dnia 28 marca 2014 roku

Realizacja usługi

8 tygodni od dnia podpisania umowy

* Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie internetowej (www.iwp.com.pl).

7. Zawartość oferty
7.1

Oferta powinna zostać sporządzona na papierze firmowym Wykonawcy lub opatrzona
pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia i podpis Wykonawcy.

7.2

Odpowiadając na ofertę, Wykonawcy proszeni są o użycie formuły „W odpowiedzi na
zapytanie ofertowe na ….. z dnia ……”.

7.3 Oferta powinna zawierać:
a. Nazwę, adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia;
b. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, mail, numer telefonu) osoby oddelegowanej do
kontaktów z IWP, która będzie posiadać odpowiednie upoważnienia do
prowadzenia negocjacji oraz ustaleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
i umowy;
c. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności
Gospodarczej;
d. Kosztorys wykonania usługi - ceny netto i brutto. Kosztorys powinien być
przedstawiony w ujęciu tabelarycznym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.
e. Termin realizacji usługi – ilość tygodni roboczych;
Czas realizacji powinien być przedstawiony w ujęciu tabelarycznym wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
f.

Opis doświadczenia Wykonawcy – lista realizacji w obszarze dotyczącym
niniejszego zapytania ofertowego, wraz z opisem doświadczenia osób
dedykowanych do realizacji usługi.
Opis doświadczenia Wykonawcy powinien być przedstawiony w ujęciu
tabelarycznym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

g. Referencje w obszarze dotyczącym niniejszego zapytania ofertowego (wymóg
nieobligatoryjny, ale mający dodatni wpływ na ocenę oferty).
h. Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia następujące warunki:


posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,



posiada niezbędną
zamówienia,



znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

wiedzę

i

doświadczenie

konieczne

do

wykonania

8. Składanie ofert
8.1

Oferta powinna być dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zamawiającego
(pocztą, kurierem lub osobiście), w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD,
na adres: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, 00-236
Warszawa w terminie wskazanym w punkcie 6.

8.2

Na kopercie należy dopisać „na wykonanie layout’u systemu interaktywnej
komunikacji w zakresie efektywności ćwiczeń dla użytkowniczek maszyn siłowych”

8.3

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest tożsame z:
a. Akceptacją warunków opisanych w zapytaniu ofertowym (zakres i termin
realizacji zlecenia);
b. Akceptacją faktu, że zebrane podczas świadczenia usługi dane, pliki i raporty
będą stanowić własność Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

8.4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, jednak zastrzega sobie
możliwość (w przypadku ofert niezgodnych z wytycznymi lub niegwarantujących
w sposób kompleksowy zapewnienia najwyższej jakości usługi) wyboru tylko
niektórych elementów usługi.

9. Informacje dla oferentów
9.1

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania;
b. Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tytułu
unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do Zamawiającego;
c. Wezwania Wykonawcy (drogą mailową), w przypadku stwierdzenia uchybień
formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie stosownych
oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów;
d. Poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Wykonawcy);
e. Poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

9.2

10.

W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się
przeprowadzenie dialogu z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kontakt z zamawiającym

10.1 Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego.
Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną pod
adresem e-mail: Zapytania_ofertowe@iwp.com.pl

11.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił wymagania zawarte w punktach
7 i 8 zapytania ofertowego, spełnił kryteria formalne, o których mowa poniżej oraz uzyskał
największą liczbę punktów przyznawanych według opisu umieszczonego poniżej.

Kryteria, których spełnienie jest wymagane bezwzględnie (ocena spełnił / nie spełnił):
Lp.
1.
2.

Kryterium
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Wykonawca zrealizował projekty graficzne
katalogów, ulotek, lub stron internetowych o tematyce sportowej
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Wykonawca zrealizował przynajmniej jeden
layout (oprawę graficzną) serwisu internetowego lub aplikacji

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

Lp.

Kryterium

Punkty

1.

Cena wykonania usługi

60

2.

Doświadczenie w realizacji tego typu projektów

40

RAZEM

100

Oferta
o
najniższej
cenie
uzyska
maksymalną
liczbę
punktów.
Oferta
o najwyższej cenie uzyska zero punktów. Punktacja dla pozostałych ofert zostanie
przyznana proporcjonalnie wg skali wyznaczonej przez najniższą i najwyższą oferowaną
przez Wykonawców cenę.
W ramach oceny doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów w obszarze dotyczącym
niniejszego zapytania ofertowego analizie podlegać będą następujące parametry:
∙

jakość opisanych realizacji – im bliżej przedmiotu dotyczącego zapytania
ofertowego (zakresu, branży, metody realizacji) tym lepiej;

∙

doświadczenie osób (wykształcenie, ilość lat w branży, przeprowadzone realizacje);

∙

jakość i ilość załączonych ewentualnych referencji dotyczących niniejszego
Zapytania ofertowego;

Oferta, która (w ocenie eksperckiej) wykaże się największym łącznym doświadczeniem,
otrzyma najwyższą liczbę punktów, najmniejszym doświadczeniem - zero punktów.
Pozostałym ofertom punkty zostaną przyznane w zależności od zajętego miejsca. Liczba
punktów za dane miejsce (poza miejscem pierwszym i ostatnim) będzie zależeć od ilości
złożonych ofert.

Załącznik nr 1 – Kosztorys
KOSZTORYS
Zadanie

Cena netto

RAZEM

Cenna brutto

Załącznik nr 2 – Czas realizacji
CZAS REALIZACJI
Zadanie

Działania

Ilość tygodni
(ukończenie działań)

Załącznik nr 3 – Opis doświadczenia Wykonawcy
LISTA REALIZACJI WYKONAWCY
Zleceniodawca

Przedmiot i zakres realizacji

Termin realizacji

Kwota kontraktu

WYKAZ OSÓB DEDYKOWANYCH DO REALIZACJI USŁUGI
Imię i nazwisko

Wykształcenie

Doświadczenie / realizacje

