Gliwice, dnia 14.03.2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8.1/POIG/2012
Dotyczące dostawy usług programistycznych w ramach projektu:
„Stworzenie innowacyjnego systemu zarządzania pomysłami w zespołach zadaniowych.”
A. ZAMAWIAJĄCY:
Open Innovation Ewa Gawlik
NIP: 631-238-67-80
Regon: 241 95 85 12
Adres: 44-152 Gliwice, ul. Storczyków 6,
Telefon: 693-955-022
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie aplikacji internetowej zgodnej

ze specyfikacją określoną w zakresie

zamówienia.
C. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE DOSTAWĘ USŁUG:
Etap 1. Zbudowanie wersji alfa e-usługi i jej darmowego odpowiednika posiadających
podstawowe funkcjonalności narzędzi Brain storm i Hits and Hot spots.
Wprowadzenie

narzędzia

planowania

projektów,

stworzenie

systemu

społecznościowego dla e-usługi, profilu użytkownika oraz silnika zarządzającego
przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi narzędziami.
Etap 2. Stworzenie kolejnych narzędzi: Attribut Listing i PCA, Must Vs Want, SCAMPER,
BrainWritting. Zintegrowanie aplikacji z systemem księgowym i bankowym
systemem rejestracji płatności masowych.
Etap 3. Wprowadzenie

dodatkowych

narzędzi:

Evaluation

matrix,

Forcefitting,

Morphological matrix wraz z panelem umożliwiającym dobór odpowiednich
kryteriów i możliwością rozwijania ich bazy danych oraz integracja aplikacji z
systemem szyfrowanych płatności internetowych.
Etap 4. Stworzenie wersji light e-usługi.
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Etap 5. Integracja aplikacji z Tabletami i SmartPhone’ami pracującymi w systemie
operacyjnym Mac OS4.
Etap 6. Wprowadzenie narzędzia wspomagającego bieżące tłumaczenie pomysłów oraz
narzędzia czytającego pomysły (dla osób z dysfunkcjami wzroku).
Etap 7. Integracja e-usługi z Tabletami i SmartPhone’ami pracującymi w systemie
operacyjnym Android.
Etap 8. Wdrożenie

systemu

statystyk,

wyszukiwania

informacji

i

wprowadzenie

funkcjonalności umożliwiającej integrację narzędzia z komunikatorem gadu-gadu
poprzez stworzenie odpowiedniego BOTa. Integracji aplikacji ze SmartPhonami
BlackBerry.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany z zastosowaniem poniższych technologii lub
bardziej aktualnych wersji:
-

Baza danych MySQL(5.1)

-

Język programowania Ruby(1.9.2)

-

Framework Ruby on Rails(3.0)[RoR3]

-

AJAX

-

Platforma BotAPI

D. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Etap 1. – nie później niż do 15 czerwca 2012;
Etap 2. – nie później niż do 14 września 2012;
Etap 3. – nie później niż do 14 grudnia 2012;
Etap 4. – nie później niż do 15 marca 2013;
Etap 5. – nie później niż do 14 czerwca 2013;
Etap 6. – nie później niż do 13 września 2013;
Etap 7. – nie później niż do 13 grudnia 2013;
Etap 8. – nie później niż do 14 marca 2014.
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E. KRYTERIUM WYBORU OFERT:
Kryteria konieczne:
Złożenie na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego zapytania
ofertowego, w określonym terminie oferty, która powinna zawierać takie informacje jak:
- Pełna nazwa dostawcy;
- Adres, numer telefonu oraz numer NIP dostawcy;
- e-mail do kontaktów roboczych;
- PKD działalności spójne z zakresem zamówienie;
- Cenę netto i brutto całości zamówienia oraz cenny netto i brutto za wykonanie każdej
poszczególnej usługi;
- Termin ważności oferty;
- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub
opisany pieczęciami imiennymi.

Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Kryterium decydujące:
- 100% cena
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podzielenia oferty na oferty częściowe
w przypadku, gdy tego typu działanie zmierzało do uzyskania bardziej korzystnej
ekonomicznie oferty.
F. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 28.03.2012 do godz. 12:00.
2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: Poczty elektronicznej na adres:
e.gawlik@poczta.fm (skany dokumentów z podpisem i pieczęcią), pocztą/kurierem
lub też dostarczone osobiście do siedziby zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
G. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Płatność za usługę nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury; podstawą do wystawienia faktury
będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi.
2) Informacje szczegółowe można uzyskać bezpośrednio od zamawiającego. Zapytania
o informacje szczegółowe prosimy kierować na adres e-mail: e.gawlik@poczta.fm lub
pod tel.: 693-955-022.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia bez
podawania

przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnienia treści
złożonej oferty.
4) Dostawca zapewni 6 miesięczną gwarancję na dostarczony kod.
5) W przypadku nie dostarczenia zamawianych usług w określonym terminie dostawca
zobowiązuje się do wypłaty kary umownej zgodnie z projektem umowy stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Formularz oferty
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