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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
31-01-2018

Termin składania ofert
08-02-2018

Numer ogłoszenia
1085265

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 08.02.2018 r. do godziny 11:00 pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1,
68-208 Łęknica, pok. 103 lub faksem na numer 683624701 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@umleknica.pl.
2) Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty – załącznik nr 2 w formie papierowej lub elektronicznej (oferty złożone w formie elektronicznej nie
wymagają podpisu Wykonawcy).
3) Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej, a którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, potwierdzi ofertę przed podpisaniem
umowy poprzez opatrzenie jej podpisem osoby upoważnionej.
4) Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sekretariat@umleknica.pl
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
W sprawach proceduralnych: Marcin Perczyński, w sprawach technicznych: Dawid Śliwiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Perczyński, tel. 683624718, Dawid Śliwiński, tel. 683624702

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy e-platformy turystycznej pod marką „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza
polsko – niemieckiego” w zakresie informacji dotyczących atrakcji turystycznych i produktów turystycznych, infrastruktury turystycznej oraz informacji
praktycznych dla turystów dotyczących noclegów i gastronomii – pochodzących od wszystkich partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą –
zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: żarski Miejscowość: Łęknica

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Rozbudowa e-platformy turystycznej o nowe treści i funkcjonalności w kierunku zwiększenia dostępu turystów do informacji turystycznej w obszarze
realizacji projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego” oraz w celu podniesienia jakości wymiany
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informacji turystycznej pomiędzy partnerami projektu.

Przedmiot zamówienia
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy e-platformy turystycznej pod marką „Przygoda z Nysą – Zagospodarowanie turystyczne
pogranicza polsko – niemieckiego” w zakresie informacji dotyczących atrakcji turystycznych i produktów turystycznych, infrastruktury turystycznej oraz
informacji praktycznych dla turystów dotyczących noclegów i gastronomii – pochodzących od wszystkich partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą –
zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”.
2) Przedmiot zamówienia określony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej SZOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do
Zaproszenia.
3) Wykonawca sprawował będzie asystę techniczną oraz opiekę techniczną nad e-platformą od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do dnia
30.11.2023 r., zapewniającą nieprzerwane sprawne działanie platformy.
4) Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi platformy dla redaktorów i administratorów lokalnych w postaci warsztatów praktycznych na komputerach
w wymiarze dwa dni po 6 godzin dziennie (w zakresie wprowadzania treści, zarządzania uprawnieniami, zarządzanie funkcjami multimedialnymi,
zagnieżdżania treści multimedialnych z serwisów zewnętrznych, sposobów logowania, dobrych praktyk w zarządzaniu stronami internetowymi, wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa, elementów sieciowania - synergia poprzez integrację informacji z całego regionu). Za zapewnienie zaplecza szkoleniowego i
technicznego odpowiada wykonawca. Zamawiający udostępni Wykonawcy w tym celu odpowiedni lokal. Przewiduje się udział w szkoleniu 30 osób.
Warsztaty odbędą się przed odbiorem końcowym usługi.
5) Wykonawca zapewni na swój koszt usługę hostingową dla wykonanej platformy (konto hostingowe na serwerze VPS o pojemności nie mniejszej niż 100
GB z możliwością zwiększania pojemności, brakiem limitu transferu - minimalne parametry techniczne serwera VPS: 8 GB RAM) przez okres od dnia
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r., zapewniającą nieprzerwane sprawne działanie platformy.
6) Wykonawca wprowadzi treści i materiały przekazane przez wszystkich partnerów projektu oraz zachowa treści z dotychczasowej strony
przygodaznysa.eu w wersji polsko- i niemieckojęzycznej. Zamawiający przekaże niezbędne treści i materiały do umieszczenia na E-platformie w wersji
elektronicznej (partnerzy prześlą materiały na wskazany folder współdzielony na dysku chmurowym) w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
7) Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do domen internetowych dedykowanych dla e-platformy.

Kod CPV
72000000-5

Nazwa kodu CPV
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
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Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Załączniki
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 1 - SzOPZ
Zaproszenie

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza
ofertowego (załącznik nr 2 do Zaproszenia).

Potencjał techniczny
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza
ofertowego (załącznik nr 2 do Zaproszenia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia umożliwiające realizację zamówienia.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza
ofertowego (załącznik nr 2 do Zaproszenia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie
zamówienia.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza
ofertowego (załącznik nr 2 do Zaproszenia).

Dodatkowe warunki
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
Nie przewiduje się zmian istotnych postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty – załącznik nr 2 w formie papierowej lub elektronicznej (oferty złożone w formie elektronicznej nie wymagają
podpisu Wykonawcy).

Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a) najniższa cena ofertowa (minimalizacja) – waga 80%
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b) zastosowanie do wykonania platformy - systemu CMS open source z ciągłym systemem aktualizacji i wersjonowania – waga 20%
Podczas oceny ofert w kryterium najniższa cena Zamawiający będzie się posługiwał poniższym wzorem:
Ilość punktów = cena oferty brutto najniższa/cena ryczałtowa oferty brutto badanej oferty x 80 x 100 %
Wykonawca wskaże w ofercie, czy oprze e-platformę na systemie CMS open source z ciągłym systemem aktualizacji i wersjonowania. Zamawiający oceni
ofertę w zakresie tego kryterium na zasadzie spełnia/nie spełnia. Deklaracja oparcia e-platformy na systemie CMS open source z ciągłym systemem
aktualizacji i wersjonowania jest równoznaczna z oceną w wysokości 20 pkt. W przypadku braku takiej deklaracji oferta otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie złożą prawidłowej oferty przez co nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA ŁĘKNICA

Adres
Żurawska 1
68-208 Łęknica
lubuskie , żarski

Numer telefonu
+0048683624718

Fax
+0048683624701

NIP
2018-01-31, 12:34

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

7z7

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1085265

9282076271

Tytuł projektu
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego -etap IV/AAbenteuer Neiße - touristische Bewirtschaftung der deutschpolnischen Grenzregion – 4. Etappe

Numer projektu
PLSN.01.01.00-02-0018/16-00
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