Zapytanie ofertowe
Wprowadzenie
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opracowane na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju
w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021, z dnia 6 marca 2019 r („Wytyczne”).

Rozdział 1 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemu informatycznego Generator Wniosków o Dofinansowanie
do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został umieszczona jako załącznik nr 2 Istotnych Postanowień
Umowy (IPU), który to dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozdział 2 Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zobowiązany jest
wykazać spełnienie w ostatnich 3 latach (licząc od daty ogłoszenia niniejszego postępowania) następujących
warunków łącznie:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

prace rozwojowe, świadczone w ramach w/w usług polegały na dostosowywaniu systemu
informatycznego (systemów informatycznych) do potrzeb zdefiniowanych przez Zamawiającego.
Dostosowanie to polegało w szczególności na rozwijaniu lub modyfikacji kodów źródłowych tego
systemu w celu budowy nowych funkcjonalności.
co najmniej jedna umowa dotyczyła sytuacji, w której Wykonawca objął pracami rozwojowymi
i utrzymaniowymi system, który był wcześniej użytkowany przez Klienta i który to system był
zaprojektowany, napisany i wdrożony (wraz z dostarczonymi kodami źródłowymi) na zamówienie tego
Klienta przez innego wykonawcę niż Wykonawca.
co najmniej jeden z systemów wykorzystywał/wykorzystuje technologie internetowe jako mechanizm
zdalnego dostępu użytkowników do aplikacji.
co najmniej jeden z systemów wykorzystywał/wykorzystuje technologię webservice do wymiany danych
z innym systemem informatycznym.
co najmniej jeden z systemów współpracuje w trybie automatycznym (tj. z wykorzystaniem API) z
systemem E-PUAP.
co najmniej jeden z systemów wykorzystywał technologię FastReport jako narzędzie projektowania
formularzy do wprowadzania danych.

Rodzaje dokumentów potwierdzających wykonane prace: protokoły odbioru, listy referencyjne itd. Jeśli
Wykonawca składający ofertę powołuje się na prace wykonane u Zamawiającego przedstawienie dokumentów
potwierdzających warunki udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe.

Rozdział 3 Kryteria oceny oferty
Kryteria oceny oferty obejmują dwie cechy: Cena, okres gwarancji.

Rozdział 4 Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Kryterium 1 (K1) Cena oferty (brutto): 70%
Kryterium 2 (K2) Okres gwarancji: 30%

Rozdział 5 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny oferty
Punkty za ofertę przyznawane są w następujący sposób:
1. Liczba punktów dla kryterium K1 (cena) = (cena najniższa/cena badana)*70
2. Liczba punktów dla K2 (termin gwarancji) – maksymalna liczba punktów wynosi 30 i jest obliczana
następująco:
a. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
b. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje 24 miesiące gwarancji dostanie 0 punktów,
c. Za 60-miesięczy lub dłuższy okres gwarancji oferta otrzyma 30 punktów.

d.

3.

Punkty za inne okres gwarancji są obliczane ze wzoru
K2 = (((oferowany_termin_gwarancji -24))/36)*30
Liczba punktów oferty jest sumą punktów uzyskanych wg kryterium K1 i K2.

Maksymalnie jest do zdobycia 100 punktów.
Wygrywa oferta z największą liczbą punktów.

Rozdział 6 Termin złożenia oferty
Termin złożenia oferty wynosi 9 dni od daty ogłoszenia. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po
dniu upublicznienia niniejszego zapytania a kończy z upływem dziewiątego dnia.
Termin otwarcia ofert: Następny dzień po upływie terminu złożenia ofert.

Rozdział 7 Termin realizacji umowy
Całość prac objętych Zamówieniem powinna być zrealizowana do dnia 31.12.2019 roku

Rozdział 8 Określenie warunków istotnych zmian umowy.
Zakres zmian został opisany w Załączniku nr 1 Istotne Postanowienia Umowy.

Rozdział 9 Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Rozdział 10 Opis sposobu składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

Rozdział 11 Informacja o planowanych zamówieniach dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych, o których mowa w pkt. 7 lit. h rozdziału 1
Wytycznych.

Rozdział 12 Informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa
Jeżeli oferta będzie zawierała informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest ją
wyróżnić.

Rozdział 13 Informacja o zakazie udzielania zamówienia podmiotom powiązanym
kapitałowo lub osobowo z Operatorem Programu.
W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim
kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez Operatora Programu,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział 14 Załączniki
1.
2.

Istotne postanowienia umowy
Wzór oferty

