Zapytanie ofertowe
Na rozbudowę portalu internetowego zsz.com.pl o moduł
informacyjny o wystawach

Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego

Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 realizuje kluczowy projekt „Poprawa konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)”, którego
skrócona nazwa brzmi „Zaprojektuj Swój Zysk” (ZSZ). Projekt współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia
Opracowanie koncepcji oraz realizacja modułu portalu zsz.com.pl zgodnie z niniejszą specyfikacją.
Obecnie systemem, na którym oparty jest portal jest Microsoft SharePoint Server
2007.
Oferent powinien przedstawić koncepcję realizacji modułu, wraz z ceną netto oraz
udokumentować posiadanie zasobów i doświadczenia, koniecznego do jej realizacji.
Cena usługi powinna zostać przedstawiona w całości za wykonanie dzieła.

Tryb udzielenia zamówienia
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, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”. Ocena w
oparciu o to kryterium umożliwi dokonanie wyboru oferty prezentującej najlepszą
relację jakości do ceny. W tym celu opracowano kryteria ekonomiczne i jakościowe,
które potraktowane łącznie umożliwią wyłonienie najkorzystniejszej ekonomicznie
oferty dla IWP.

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, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych
w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświat
czeń, wyjaśnień lub dokumentów,

d)

poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wyko
nawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składają
cy oferty

e)

poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się
przeprowadzenie dialogu z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

Wymogi formalne.
1. Zebrane dane, materiały i pliki potrzebne do wykonania zadania są własnością
IWP.
2. Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)

nazwę i adres oferenta
oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
kosztorys wykonania usługi (netto i brutto)
koncepcja realizacji rozbudowy portalu zsz.com.pl o moduł wystaw
informacja o posiadanym doświadczeniu w pracy z oprogramowaniem Windows SharePoint 2007

Oferta powinna zostać sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona
pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia i podpis oferenta.
Oferta powinna być dostarczona pocztą, kurierem lub bezpośrednio do siedziby IWP
Sp. z o.o. Wcześniej może zostać dostarczona pocztą internetową na adres wskazany poniżej.

Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą Według kryteriów podanych poniżej.

1. Ocena jakości koncepcji realizacji usługi – 30%
2. Cena całkowita oferty – 70%
Oferty powinny być składane do 31 sierpnia 2011 do godz. 12:00, w siedzibie IWP,
w formie pisemnej i elektronicznej.
Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego nastąpi nie później niż 2 września
2011r. na stronie internetowej Instytutu www.iwp.com.pl oraz umieści informację na
tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu przy ul. Świętojerskiej 5/7
Termin płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury
Liczba wykonawców zaproszonych do składani ofert: nieograniczona.
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego.
Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy nadsyłać na adres:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o.
Ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Informacji o zamówieniu udziela:
Sebastian Pyzik
e-mail: sebastian_pyzik@iwp.com.pl
tel. 22 860 04 25

Specyfikacja modułu
Moduł wystaw na stronie zsz.com.pl powinien uwzględniać:
1. Usestymatyzowanie informacji o wystawach w formie osobnego modułu w
ramach portalu ZSZ;
2. Przedstawienie idei oraz prezentacja korzyści wirtualnych wystaw dostępnych online;
3. Propozycję umiejscowienia na portalu ZSZ wraz z siecią linkowania (określenie miejsc skąd można się dostać do wystaw, określenie ścieżek dostępu)
4. Propozycję układu strony z informacjami o poszczególnych wystawach w
formie szablonu, umożliwiającego późniejsze umieszczanie kolejnych wystaw
w tej samej formie na portalu;
5. Miejsce zbiorcze wyświetlające zbiór wszystkich wystaw z możliwością przejścia do poszczególnych wystaw
6. Propozycja powinna uwzględniać dotychczasową koncepcję kolorystycznostylistyczną portalu ZSZ i się w nią wpisywać;
7. Stworzenie elementów graficznych niezbędnych w module oraz linkowaniu
do niego;
8. Stworzenie modułu zapewniającego wyświetlanie i obsługę administracyjną
galerii zdjęć na portalu, moduł powinien:
a. Wyświetlać zdjęcia w sposób możliwy do zdefiniowania (wybór celowy
administratora bądź losowo wyświetlane zdjęcia z danego zbioru);
b. Umożliwiać zarządzanie administracyjne galerią do 30 zdjęć na jedną
galerię;
c. Wyświetlać zdjęcia w dwóch wymiarach – normalnym (dużym) oraz w
miniaturze;
d. Możliwość zastosowania galerii na każdej stronie portalu (np. w formie webparta)

Pozostałe informacje:
Instytut zapewnia pełny wkład kontentu do modułu o wirtualnych wystawach jak również wskazuje formę dostępu do treści samej wystawy.
Tworzenie wirtualnych wystaw nie jest przedmiotem tego zapytania.

Zainteresowane firmy powinny przedstawić informację o posiadanym doświadczeniu
w pracy z oprogramowaniem Windows SharePoint 2007.

