BAZA KONKURENCYJNOŚCI
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego – aplikacji mobilnej –
osobistego audio przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w Starej Wsi w ramach
Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020
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Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 06-03-2019
Numer ogłoszenia
1168098
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Towarzystwa Jezusowego Dom Zakonny
w Starej Wsi 36-200 Brzozów, Stara Wieś 778, w terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godz.
11.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w
siedzibie Zamawiającego.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wiesław Faron
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
797 907 708
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego – aplikacji mobilnej – osobistego audio przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w Starej Wsi w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy
Transgranicznej
INTERREG
V-A
Polska-Słowacja
2014-2020.
Aplikacja będzie stanowiła przewodnik mobilny przeznaczony dla odwiedzających Bazylikę
oraz ogród biblijny w Starej Wsi.
Aplikacja powinna zostać wykonana w sposób ciekawy i przystępny. Powinna prezentować
Bazylikę oraz miejsca i atrakcje ogrodu, gatunków roślin.

Aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia musi działać na wszystkich urządzeniach
mobilnych wykorzystujących system Android, Apple i OS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku A – Opis przedmiotu
zamówienia
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi IT
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: brzozowski Miejscowość: Stara Wieś

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem jest wdrożenie systemu informatycznego – aplikacji mobilnej – osobistego
audio przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w Starej Wsi w ramach
Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego – aplikacji mobilnej – osobistego audio przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w Starej Wsi w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Aplikacja będzie stanowiła przewodnik mobilny przeznaczony dla odwiedzających Bazylikę
oraz ogród biblijny w Starej Wsi.
Aplikacja powinna zostać wykonana w sposób ciekawy i przystępny. Powinna prezentować
Bazylikę oraz miejsca i atrakcje ogrodu, gatunków roślin.
Aplikacja mobilna będąca przedmiotem zamówienia musi działać na wszystkich urządzeniach
mobilnych wykorzystujących system Android, Apple i OS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku A – Opis przedmiotu
zamówienia
Kod CPV
72000000-5

Nazwa kodu CPV
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Dodatkowe przedmioty zamówienia
72212500-4 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
48610000-7 Systemy baz danych
72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie powinno zostać wykonane do 30 maja 2019 r.
Załączniki









Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia
Załacznik 4 grupa kapitałowa
Załacznik 3 wzór umowy
Załacznik 2b powiązania z Zamawiającym
Załacznik 2a ośiwdczenie inny podmiot
Załacznik 2 oswiadczenie
Załacznik 1 (oferta
warunki zamówienia

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O
udzielenie
zamówienia

może

ubiegać

się

Wykonawca,

który:

1) zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert co najmniej jedną
usługę polegającą na wykonaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej na urządzeniach mobilnych,
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy w następujących
przypadkach
lub
okolicznościach:
1) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanego w
ofercie oprogramowania lub urządzenia i zachodzi konieczność zastąpienia go innym, Zamawiający dopuszcza zmianę na spełniające wymagania określone w Umowie i załącznikach do

Umowy, w szczególności na nowsze oprogramowanie lub urządzenia tego samego producenta,
pod
warunkiem
że
zmiana
wynika
z
udokumentowanego:
a)
zakończenia
produkcji
przez
producenta,
b) braku dostępności zaoferowanego oprogramowania lub urządzenia przez Wykonawcę,
2) zmiana terminu realizacji Umowy, jeżeli wynika z wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności
i
jest
korzystna
dla
Zamawiającego,
3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres
realizacji
przedmiotu
Umowy,
4) niezbędnego zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy z uwagi na decyzje podjęte przez
organ Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej Program, w tym w szczególności
zmniejszenie
finansowania
projektu
Zamawiającego,
5) zmiany założeń projektu uzasadniających dokonanie zmiany Umowy,
6) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, zgodnie z postanowieniami §16 Umowy,
7) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy lub
zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu Umowy określonego w pkt. 4-6.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w części III pkt 1 WZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik 2 do WZ oraz oświadczenie o powiązaniu albo braku powiązania osobowego lub kapitałowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2b do WZ) z
Zamawiającym,
o
którym
mowa
w
pkt
13
Załącznika
2.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w
którym
wykazuje
ich
spełnianie.
4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w części III pkt 1 WZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
2a do WZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający, w dniu w którym oferty zostaną otwarte (część VIII WZ), niezwłocznie po
otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, cen ofert oraz okresy gwarancji, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w Załączniku 2 pkt 12 (zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik
3
do
WZ).
Zamawiający na podstawie oświadczenia lub oświadczeń uzna, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w części III pkt 1 WZ. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1)
cena
-60%
2)
okres
gwarancji
40%
Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w następujący sposób:
• według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
pc = (cm/c) 100 pkt,
gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich nieodrzuconych ofert, zaś c oznacza
cenę danej oferty.
• według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
pg = (g/gM)x100 pkt,
gdzie gM oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we
wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś g oznacza okres gwarancji podany w
ocenianej ofercie. Jeżeli najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we
wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż 5 lat, Zamawiający
przyjmie gM = 5 [lat]. Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie będzie
dłuższy niż 5 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 5 [lat] (do
umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w ofercie). Okres gwarancji podany przez
Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 2 lata.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TOWARZYSTWO JEZUSOWE DOM ZAKONNY W STAREJ WSI
Adres
36-200 Stara Wieś
podkarpackie , brzozowski

Numer telefonu
+48134341113...
Fax
+48134341113...
NIP
6861307358
Tytuł projektu
Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")
Numer projektu
PLSK.01.01.00-SK-0016/16-00
Liczba wyświetleń: 1
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@miir.gov.pl
tel.: 22 273 79 12
(w godzinach pracy Ministerstwa)
Regulamin
O Bazie Konkurencyjności
Polityka prywatności
Dostępna strona
Kontakt
Mapa strony
Jak znaleźć ogłoszenie
Rejestracja i dodawanie ogłoszeń

Listy sprawdzające
Podręcznik beneficjenta
FAQ
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