Termin 21.01.2020 godz. 11.00

Było
4. Wymagania podmiotowe wobec wykonawców
Wykonawca, w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do realizacji zamówienia,
zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty następujących informacji:
 wykazu co najmniej 3 usług wizualizacji danych z ostatnich 12 miesięcy (pkt. 2 Formularza ofertowego),
wraz z dokumentami, potwierdzającymi ich należytą realizację (np. referencje),
 wykazu (pkt. 4 Formularza ofertowego), z imienia i nazwiska, profesjonalistów dedykowanych do
realizacji umowy, tj.: min. dwóch analityków danych, architekta informacji i rysownika,
 opis doświadczenia dedykowanego zespołu: w tym co najmniej dwóch analityków, jednego architekta
informacji, jednego rysownika, każdego z ww. z min. 4-letnim doświadczeniem zawodowym.
Dodatkowo, Wykonawca poda w pkt. 3 Formularza ofertowego liczbę wykonanych w ciągu ostatnich
12 miesięcy wizualizacji danych, która służyć będzie do oceny oferty w kryterium pozacenowym.
Jest:
4. Wymagania podmiotowe wobec wykonawców
Wykonawca, w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do realizacji zamówienia,
zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty następujących informacji:
 wykazu co najmniej 3 usług wizualizacji danych z ostatnich 12 miesięcy (pkt. 2 Formularza ofertowego),
wraz z dokumentami, potwierdzającymi ich należytą realizację (np. referencje) wraz z przykładami po
jednym z każdego z trzech typów wizualizacji (wskazanych w Formularzu ofertowym w pkt. 1):
o jedna prosta wizualizacja w pliku AI wielowarstwowym (Adobe)
o jedna złożona wizualizacja w pliku AID (InDesign)
o specjalna wizualizacja w pliku animacji motion graphics MP4 16:9
 wykazu (pkt. 4 Formularza ofertowego), z imienia i nazwiska, profesjonalistów dedykowanych do
realizacji umowy, tj.: min. dwóch analityków danych, architekta informacji i rysownika,
 opis doświadczenia dedykowanego zespołu: w tym co najmniej dwóch analityków, jednego architekta
informacji, jednego rysownika, każdego z ww. z min. 4-letnim doświadczeniem zawodowym.
Dodatkowo, Wykonawca poda w pkt. 3 Formularza ofertowego liczbę wykonanych w ciągu ostatnich
12 miesięcy wizualizacji danych, która służyć będzie do oceny oferty w kryterium pozacenowym.
Było:
8. Sposób oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 17 stycznia 2020 roku poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną, na adres:
Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl (przypominamy, że decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie wysłania jej przez Wykonawcę), która powinna zawierać wypełniony i podpisany przez osobę
upoważnioną formularz ofertowy, w formie skanu. Wraz z ofertą należy przesłać wymagane referencje,
o których mowa w pkt. 4 Zapytania ofertowego.

Jest:
8. Sposób oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 21 stycznia 2020 roku do godz. 11.00 poprzez przesłanie jej drogą
elektroniczną, na adres: Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl (przypominamy, że decydująca jest godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę), która powinna zawierać wypełniony

i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy, w formie skanu. Wraz z ofertą należy przesłać
wymagane referencje, o których mowa w pkt. 4 Zapytania ofertowego.
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