ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce
ul. Bogusławskiego 18
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 764 51 95
działające na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy platformy twórczości ludowej wraz z informacją
turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu
„Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy
przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy,
Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ ZASTOSOWANIU AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ.
1.
Zamawiający
nie
przewiduje
udzielania
zamówień
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

uzupełniających.

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, a mianowicie warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie dokonuje
szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
2.1) dwie usługi polegające na wykonaniu aplikacji dedykowanych do działania na
urządzeniach mobilnych (aplikacja mobilna) dostępne w chwili składania oferty w
sklepach aplikacji dla jednej lub więcej platform (typu i0S, Android, Windows
Phone). Ponadto, wymaga się aby przynajmniej jedna z tych aplikacji udostępniała
funkcjonalność
opartą
na
geolokalizacji
użytkownika,
2.2) minimum jedną usługę, której przedmiotem było stworzenie systemu na
potrzeby zarządzania konfiguracją oraz zarządzania treścią (CMS) systemu, oparty
na technologiach umożliwiających jego wykorzystanie przez przeglądarkę
internetową komputera (panel administracyjny).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług tj. wykaże, że
dysponuje co najmniej:
3.1) Dwoma osobami posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie
redagowania tekstów.
3.2) Dwoma osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w zakresie redakcji map
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3.3) Dwoma osobami posiadającymi doświadczenie w redagowaniu minimum 5
publikacji o charakterze turystycznym o objętości ponad 100 stron
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co
najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dla
zachowania formy pisemnej dokumentu konieczne jest złożenie pod oświadczeniem
własnoręcznego podpisu osoby reprezentującej podmiot, w imieniu którego oświadczenie zostało
złożone (oryginał zobowiązania).
4. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) W celu wykazania spełniania powyższych warunków przez Wykonawcę należy złożyć
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych zgodnie z art. 22
ust.1, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust 1 Pzp oraz wymagane
dokumenty. Weryfikacja spełnienia wymienionych warunków będzie dokonana w oparciu o
treść złożonych oświadczeń i dokumentów.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na
podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w SIWZ,
zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia".
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
określone w ust. 1 winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania i potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć
następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie ustawowych warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) W celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w
SIWZ Wykonawca złoży wykaz wykonanych usług z podaniem przedmiotu, terminu, i
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podmiotu na rzecz którego usługi byty realizowane. Do wykazu należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że zamówienia wymienione w wykazie, zostały wykonane należycie.
Weryfikacja spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będzie dokonana w
oparciu o wykazane przez Wykonawcę usługi oraz złożone dokumenty.
3) W celu wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w SIWZ
Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich
doświadczenia, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) W celu wykazania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego w
SIWZ, Wykonawca złoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
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3. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mającego miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. W przypadku usług, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeliczenia tej waluty na PLN przy
zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usługi.
PODMIOT ZAGRANICZNY
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ:
1) pkt 2)-4) i pkt 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. I
pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
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INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SW ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty
elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce
ul. Bogusławskiego 18
07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 51 95
e-mail: biuro@kurpiowskipark.pl
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Przemysław Hanc, tel. 29 764 51 95, e-mail: Przemek@kurpiowskipark.pl

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
nr konta 67 2490 0005 0000 4600 9815 6624 w tytule przelewu należy wpisać "WADIUM NR
POSTĘPOWANIA 1/2013"
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr
109, poz.1158 z późn. zm.)
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4. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych pod lit. b - e stosowny oryginał
dokumentu (należy zdeponować w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul.
Bogusławskiego 18, 07-410 Ostrołęka — przed upływem terminu składania ofert. Kopię w/w
dokumentu zaleca się dołączyć do oferty.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą — zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w
przepisie art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu
składania ofert .

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać :
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy — zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
do SIWZ
2) dokumenty i oświadczenia określone w treści SIWZ
3) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) dla osoby
występującej w imieniu wykonawcy - potwierdzające że osoba posiada uprawnienia do
podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - jeżeli zostało udzielone. Przyjmuje się, że
udzielone pełnomocnictwo upoważnia do poświadczenia kopii innych dokumentów
składanych wraz z ofertą.
4) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, oferujący dodatkowe rozwiązanie /
funkcjonalność, wypełnił i załączył do oferty załączniki do SIWZ. Załączony dokument
będzie dla Zamawiającego podstawą do dokonania oceny oferty w kryterium wyboru oferty
- Zastosowanie dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności.
5) Zamawiający wymaga aby wykonawca składający ofertę przedłożył do oceny wzór mapy
topograficznej w formacie nie mniejszym niż A4, w redakcji mapy topograficznej w skali 1:75
000, który będzie podlegał ocenie jakości w zakresie czytelności mapy zastosowania
elementów graficznych doboru treści i kolorystyki
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5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa.
6. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem"
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Uwaga! Potwierdzenia „za zgodność z
oryginałem" wymaga każda strona kopii dokumentu).
7. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych/konsorcjum):
7.1) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy zgodnie z art.23 ust.2 Prawa zamówień publicznych.
7.2) Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
urnowy - art.141 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
żądania, przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7.3) Dokumenty wymienione w rozdziale ust. 2 pkt 1 — 6, musi złożyć każdy podmiot
występujący wspólnie.
7.4) Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy muszą być poświadczone „za
zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
8. Ofertę, zawierającą komplet dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, należy złożyć w
zamkniętej kopercie /opakowaniu, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania.
9. Koperta /opakowanie/ powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce
ul. Bogusławskiego 18
07-410 Ostrołęka
oraz opisana:
OFERTA KURPIOWSKI PARK KULTUROWY
10. Wykonawca może złożyć w osobnej kopercie dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) Koperta ta musi być oznaczona napisem „Tajemnica
przedsiębiorstwa" i stanowić będzie niejawną część oferty.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać:
Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2013, do godz.9.00
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2. W przypadku składania ofert drogą pocztową, kurierską za termin jej złożenia przyjęty będzie
dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferty należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce
ul. Bogusławskiego 18
07-410 Ostrołęka
oraz opisana:
OFERTA KURPIOWSKI PARK KULTUROWY
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
5. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
1) Termin otwarcia ofert:17.07.2013, godz. 12:00
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w
Ostrołęce, ul. Bogusławskiego 18, 07-410 Ostrołęka
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu
zmian w ofercie winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie
obliczona przez wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT
naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2). Cena ofertowa ustalona przez wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Cena ofertowa nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
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INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH ORAZ UDZIELANIU ZALICZEK NA POCZET
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

KRYTERIA WYBORU OFERTY, ZNACZENIE KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Cena – 60%
2) Zastosowanie dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności – 30%
3) Jakość wzoru opracowania kartograficznego zaproponowanego do publikacji - 10%

2. Sposób oceny oferty:
1) cena wykonania przedmiotu zamówienia: 60%
Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------------- x 60
Cena brutto badanej oferty
gdzie:
C - ilość punktów
stosowana punktacja: 1 pkt = 1%

2) Zastosowanie dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności: 30%
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
D = -------------------------------------------------------------------- x 30
Najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert
gdzie:
D - ilość punktów
stosowana punktacja: 1 pkt = 1%
3) Jakość wzoru opracowania kartograficznego zaproponowanego do publikacji: 10 %
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Liczba punktów przyznana opracowaniu kartograficznemu
E = -------------------------------------------------------------------------- x 10
Najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

E - ilość punktów
stosowana punktacja: 1 pkt = 1%

Kryterium umożliwia zdobycie punktów za zastosowanie dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności,
o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Zestawienie elementów dodatkowo
punktowanych w ramach kryteriów oceny oferty zostało ujęte w poniższej tabeli.
Lp

Dodatkowe rozwiązania/ funkcjonalności systemu

Ilość punktów za wdrożenie
dodatkowych
rozwiązań/funkcjonalności

1

implementacja rejestracji użytkowników przy użyciu portali
społecznościowych

4

2

korzystanie z funkcjonalności modułu mapowego w trybie off-line

12

3

Dodatkowe rozwiązania korzystające z powiadomień typu „push
notifications”

3

4

plan wdrożenia aplikacji natywnych na poszczególne platformy
mobilne

2

5

5 sposób rozwiązania problemu wstecznej kompatybilności dla strony
startowej systemu

4

6

wersjonowanie treści merytorycznych

5

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, oferujący dodatkowe rozwiązanie/funkcjonalność, wypełnił
tabelę (załącznik do SIWZ), podając w szczególności sposób wykonania danego rozwiązania czy
funkcjonalności oraz efekt, który zostanie osiągnięty dzięki wprowadzeniu proponowanego
rozwiązania/funkcjonalności. Elementem obowiązkowym w zestawieniu dodatkowych
rozwiązań/funkcjonalności musi być zdefiniowanie potrzeb w zakresie licencji, z podaniem
informacji czy zastosowane licencje są płatne, czy bezpłatne. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że
wykaz licencji w tabeli dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności musi być także ujęty w zestawieniu
wszystkich licencji do obsługi systemu. Wykonawca, który zadeklaruje wykonanie dodatkowych
rozwiązań/funkcjonalności systemu oraz opisze sposób ich wdrożenia a także efekt, który zostanie
dzięki nim osiągnięty oraz wymieni (nazwie) niezbędne do osiągnięcia efektu licencje i zawrze
informacje na temat ich odpłatności otrzyma dodatkowe punkty. Ilość punktów została przypisana
poszczególnym rozwiązaniom/funkcjonalnościom i wskazana w tabeli powyżej. Wykonawca, który
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zadeklaruje dodatkowe rozwiązanie/funkcjonalność i nie umieści opisu sposobu jego wdrożenia oraz
osiągniętego efektu, nie wskaże (nazwie) licencji ani nie poda informacji na temat ich odpłatności,
nie otrzyma punktu. W celu dokonania oceny oferty w pkt. 4 powyższej tabeli, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykaz wszystkich licencji niezbędnych do stworzenia
systemu.
Ocenie podlegała będzie także jakość wzoru opracowania kartograficznego zamawiający oczekuje
przedstawienia wzoru reprezentującego dowolny fragment obszaru opracowania w skali 1:75 000 w
formacie minimalnym A4 i redakcji mapy topograficznej. Ocenie podlegać będzie czytelność mapy
zastosowanie elementów graficznych dobór treści i kolorystyki.
3. Suma punktów za wszystkie kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta
danego Wykonawcy.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia, przed podpisaniem umowy,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 5% wartości brutto wybranej oferty.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr
109, poz.1158 ze zm.).
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3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać
30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na
Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera SIWZ oraz Opis projektu platformy twórczości ludowej
wraz z informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nazwa wykonawcy:
adres:
województwo:
tel:
fax:
e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Wykonanie platformy twórczości ludowej wraz z informacją
turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” przy
udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy
promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy,
Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych przez Zamawiającego:
1. Oferujemy całkowite wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę ofertową
…………………………………….
zł
brutto
(słownie:……………………………………………………………………………….)
w tym należny podatek VAT.
2. Cena ofertowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
3. Zamówienie zrealizujemy w terminie: 4 miesięcy od dnia zawarcia urnowy.
4. Akceptujemy 14- dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Oświadczam że ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………. niżej podpisany jestem upoważniony do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Wadium w wysokości 5 000,00 zł zostało przez nas wniesione dnia …………………………… w formie……………………………..
Po zakończeniu przetargu, wadium w formie pieniężnej należy zwrócić na konto nr …………………………………………………….
9. Posiadamy NIP …………………………………………………, REGON …………………………………………………………………………..
10. Oświadczamy, że wszystkie warunki opisane w SIWZ są przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na proponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
11. Całość prac wykonamy samodzielnie i żadne z zadań nie zostaną powierzone podwykonawcom
12.Załącznikami do oferty są dokumenty wymagane w SIWZ, stanowiące jej integralną część:
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

……………………………… dnia ………………. r.
………………………………………………………………………
(podpis i imienna pieczątka osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Wykonanie platformy twórczości ludowej wraz z informacją
turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” przy
udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy
promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy,
Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10
Ja ………………………………………………………………………………….. niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego
nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich rejestrach, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniamy następujące warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………………………. dnia ……………….. r.

…………………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Dodatkowe rozwiązania/funkcjonalności systemu
Tabela służy Zamawiającemu do dokonania oceny oferty w kryterium wyboru oferty - Zastosowanie dodatkowych

Wersjonowanie treści
merytorycznych

Sposób rozwiązania
problemu wstecznej
kompatybilności dla
strony startowej systemu

plan wdrożenia aplikacji
natywnych na
poszczególne
platformy mobilne

Rozwiązania
korzystające z
Technologii „push
notifications"

Licencje niezbędne do
stworzenia systemu

Możliwość użytkowania
mapy w trybie offline

Połączenie logowania i
Rejestracji z portalami
społecznościowymi

rozwiązań/funkcjonalności.

Opis wdrożenia

Opis
osiągniętego
efektu po
zastosowaniu
funkcjonalności
Informacje o
płatnościach za
użytkowanie
funkcjonalności

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, oferujący dodatkowe rozwiązanie/funkcjonalność, wypełnił tabelę powyżej,
podając w szczególności sposób wykonania danego rozwiązania czy funkcjonalności oraz efekt, który zostanie osiągnięty
dzięki wprowadzeniu proponowanego rozwiązania/funkcjonalności. Elementem obowiązkowym w zestawieniu
dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności musi być zdefiniowanie potrzeb w zakresie licencji, z podaniem informacji czy
zastosowane licencje są płatne, czy bezpłatne. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że wykaz licencji w tabeli dodatkowych
rozwiązań/funkcjonalności musi być także ujęty w zestawieniu wszystkich licencji do obsługi systemu. Wykonawca, który
zadeklaruje wykonanie dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności systemu m-guide oraz opisze sposób ich wdrożenia a
także efekt, który zostanie dzięki nim osiągnięty oraz wymieni (nazwie) niezbędne do osiągnięcia efektu licencje i zawrze
informacje na temat ich odpłatności otrzyma dodatkowe punkty. Ilość punktów została przypisana poszczególnym
rozwiązaniom/funkcjonalnościom w SIWZ. Wykonawca, który zadeklaruje dodatkowe rozwiązanie/funkcjonalność i nie
umieści opisu sposobu jego wdrożenia oraz osiągniętego efektu, nie wskaże (nazwie) licencji ani nie poda informacji na
temat ich odpłatności, nie otrzyma punktu.

UWAGA!!! W celu dokonania oceny oferty, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykaz wszystkich licencji
niezbędnych do stworzenia systemu.

……………………………………… , dnia………………... r.
……………………………………………………….
(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1
usta z dnia 29,01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Wykonanie platformy twórczości ludowej wraz z
informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park
Kulturowy” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy,
Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

ja/my (imię i nazwisko) …………………………………………………………….działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

nazwa i adres (siedziba)
upoważniony/na piśmie lub wpisany(mi) w odpowiednich rejestrach, oświadczam (-y), że jako Wykonawca nie
podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

.......................... ……………. dnia ………….. r.
(
podpis i imienna pieczątka osoby
upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Opis projektu platformy twórczości ludowej
wraz z informacją turystyczną wraz z CMS
oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych
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1. Informacje o projekcie
Opisu pod kątem funkcjonalnym oraz technologicznym Projektu platformy twórczości ludowej z
informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych.

1.1. Wstęp
Szczegółowy opis technologii i wymagań platformy informacji turystycznej wraz z CMS oraz
interfejsami dla urządzeń mobilnych. W ramach projektu Kurpiowski Park Kulturowy, przy udziale
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz
Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10, którego
celem jest stworzenie bazy twórczości ludowej na miarę współczesnych potrzeb rynku w sposób
innowacyjny który ma zachęcić turystów do skorzystania z oferty Kurpiowszczyzny.
Informacje o twórczości ludowej zamieszczane na platformie mają pochodzić bezpośrednio od
twórców ludowych, do których dyspozycji będzie CMS z panelem administracyjnym i podstrony do
prezentowania i promowania swojej twórczości.

2. Wykaz wymagań projektowych
Rozdział zawiera zasadniczą treść wymagań odnośnie projektu.

2.1. Faza przedprojektowa
Współpraca w fazie PIERWSZEJ odnośnie przygotowania projektu. Zamawiający wymaga
przygotowania przed przystąpieniem do pierwszego etapu całej dokumentacji związanej z
technologiami planowanymi do użycia w trakcie prac.
Ustalenia harmonogramu i kalendarza spotkań oraz wyznaczenia etapów prac które odbędą
się w Siedzibie zamawiającego.
Produkt z pierwszej fazy projektu to zbiór dokumentacji dla
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PLAN PROJEKTU
o

harmonogram szczegółowy

o

przepływ komunikacji



analiza przedwdrożeniowa



opis testów akceptacyjnych



analiza powdrożeniowa



kalendarium spotkań

2.2. Faza projektowa
Podział projektu na Etapy , realizowanie odbiorów prac z etapów zgodnie z opracowanym
harmonogramem.
Etapy są planowane każdorazowo przed rozpoczęciem, gdzie ustalane jest jakie informacje
od Zamawiającego są niezbędne Wykonawcy.
Fazę projektową kończy się wykonaniem wszystkich etapów, wraz z prawidłowym
wynikiem ich wykonania.
3. Wymagania systemu
Opracowanie i dostawa CMS dla WWW i app mobilnej wraz z wersją językową.


Usługa udostępniana po bezpiecznym protokole Https (SSL lub TLS)



Zarządzanie twórcami
o







zarządzanie użytkownikami
o

integracja logowania z Facebook i Google+

o

opcjonalnie integracja z Twitter

o

3 typy kont (niezalogowany, zalogowany, administrator)

zarządzanie bazą danych informacji
o

szablon funkcjonalny CRUD dla pełnej obsługi danych i informacji,

o

zarzadzanie i integracja z mapą (baza danych mapy)

zarządzanie bazą danych wydarzeń
o



Administratorzy z ograniczeniami

szablon funkcjonalny CRUD dla pełnej obsługi informacji o wydarzeniach

zarządzanie strukturą strony internetowej CMS oraz aplikacji mobilnej
o

menu dla www i aplikacji mobilnej

o

przyjazne URL (przygotowane dla SEM)

o

ankiety dla strony www

o

formularz kontaktowy

o

język strony www i aplikacji mobilnej

o

newsletter dla strony www (opcjonalnie)

o



integracja z CMS, funkcja automatycznej wysyłki newslettera



integracja z edytorem WYSIWYG, grafika, edytor szablonów



system zarządzania baza mailingową

wyszukiwarka dla strony internetowej
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obsługa popularnych wariantów wyszukiwania

o

o

o

3.1



filtrowanie wyników



obsługa operatorów logicznych (or, and, ..)



dzielenie wyników wyszukiwania na kategorie



konieczność oznaczania informacji w bazach danych CMS.

zarządzanie treścią strony internetowej i aplikacji


dostęp do tego z poziomu konta administrator (dla całego systemu)



dostęp do tego z poziomu konta użytkownika (dla całego konta
użytkownika)



integracja edytora WYSINGW



CRUD dla obsługi informacji o : artykułach, galerii, własnej twórczości

zarządzanie powiadomieniami


zarządzanie subskrypcjami



zarządzanie wysyłaniem powiadomień według


preferencji użytkownika



lokalizacji użytkownika

zarządzanie podróżami


kreator budowy podróży



gromadzenie informacji i udostępnianie informacji o podróżach

Mapa serwisu CMS jako strony WWW

Podstawowy opis mapy serwisu CMS do którego dostęp będzie możliwy z przeglądarki internetowej
to:

Strona główna
 Mapa
o Wizualizacja Regionu
o Geolokalizacja
 Twórczość ludowa
o Twórcy ludowi
o Produkty regionalne
 Galeria
o Moje zdjęcia
o Zdjęcia publiczne
o Moje podróże
 Wydarzenia
o Aktualności
o Historia wydarzeń
o Moje wydarzenia
o Moduł powiadomień
 O regionie
o Miejsca hotelowe i noclegowe
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o Atrakcje turystyczne
o Imprezy festiwale
o Oferty specjalne
o Informacja turystyczna
 Inne
o Przelicznik walut
o Pogoda
 Społeczność
o Tweeter
o Facebook
o Google+
 Kontakt

3.2

Wymagania funkcjonalne

Wstępne wymagania funkcjonalne zostały określone w punktach mapy strony oraz wymagania na
system. Szczegółowe wymagania funkcjonalne będą ustalane w kontakcie z Zamawiającym.
Podstawowe wymagania funkcjonalne to:
Mapa
Wyświetlanie podkładu mapowego
Możliwość przeglądania na mapie
Twórczość ludowa
Użytkownik może obejrzeć ofertę dotyczącą twórców ludowych oraz sprawdzić opis
każdego produktu (dostępność, cenę) dodatkowo można będzie obejrzeć dane kontaktowe
wraz z lokalizacją wybranego Twórcy
Planer podróży
Użytkownik wykorzystuje kreator do budowy własnych podróży
Profile podróży
Prezentacja trasy wycieczki (eksport informacji)

Obsługa utrwalania, zarządzania informacjami i danymi dla
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Podróży
Wydarzeń
Dokumentów
Twórców Ludowych
Galerii

3.3

Wymagania niefunkcjonalne

Standardy

 Kodowanie znaków UTF-8
 XHTML 4.0, CSS
Przeglądarki
Działanie aplikacji w oparciu o przeglądarkę WWW. Wymagana obsługa języka
JavaScript po stronie przeglądarki.
Grafika
Wykonanie co najmniej 2 różniących się projektów graficznych, które są propozycjami
Wykonawcy dla aplikacji mobilnej.

Baza danych
Zastosowanie relacyjnej bazy danych typu „Open-source” jak np.; PostgreSQL, MySQL
z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Zastosowanie baz danych również
zorientowanych na przechowywanie i udostępnianie dokumentów.
4. Opracowanie i dostarczenia aplikacji mobilnych
Aplikacja na urządzenia mobilne używać będzie
 nawigacji satelitarnej GPS
Aplikacja będzie budowana na systemy
 Google Android od wersji 3
 Apple iOS od wersji 4
4.1

Opis aplikacji mobilnej

Budowa aplikacji instalowanych na urządzenia mobilne. Aplikacja ma posiadać wiele kart/
zakładek w których prezentowane będą informacje oraz będzie tam zachodzić interakcja z
użytkownikiem.
4.2

Struktura aplikacji mobilnej

Podstawowy opis struktury aplikacji mobilnej do którego dostęp będzie możliwy z urządzenia
mobilnego to:

Strona główna
 Mapa
o Wizualizacja Regionu
o Geolokalizacja
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 Twórczość ludowa
o Twórcy ludowi
o Produkty regionalne
 Galeria
o Moje utwory
o Utwory innych
o Moje podróże
 Wydarzenia
o Aktualności
o Historia wydarzeń
o Moje wydarzenia
o Moduł powiadomień
 O regionie
o Miejsca hotelowe i noclegowe
o Atrakcje turystyczne
o Imprezy festiwale
o Oferty specjalne
o Informacja turystyczna
 Inne
o Przelicznik walut
o Pogoda
 Społeczność
o Tweeter
o Facebook
o Google+
 Kontakt
4.3

Wersja językowa

Wersja językowa dostarczana w języku polskim i angielskim.

4.4

Wymagania funkcjonalne

Mapa
Wyświetlanie podkładu mapowego
Możliwość przeglądania na mapie
Twórczość Ludowa
Użytkownik ma możliwość poznania twórczości ludowej regionu poprzez zakładki tworzone
przez samych twórców.
Planer podróży
Użytkownik wykorzystuje kreator do budowy własnych podróży
Profile podróży
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Prezentacja trasy wycieczki (eksport informacji)

4.5

Wymagania niefunkcjonalne

Wyszczególniono podstawowe wymagania niefunkcjonalne
Standardy

 Kodowanie znaków UTF-8
 XHTML 4.0, CSS
Instalacja aplikacji mobilnej

 wersja light
 wersja full
Systemy operacyjne

 Apple iOS 4.x
 Android 3.1
Grafika
Wykonanie co najmniej 2 różniących się projektów graficznych, które są propozycjami Wykonawcy
dla aplikacji mobilnej, które będą konsultowane z Zamawiającym, w efekcie czego podjęta zostanie
decyzja o wyborze układu graficznego dla aplikacji mobilnych.

5. Podsumowanie
W dokumencie opisano szczegółowo zestawy technologii, w których system CMS wraz z aplikacjami
powinien być zrealizowany dla poprawnego funkcjonowania całego serwisu.
Dodatkowo opisany został sposób podejścia do analizy i architektury systemu.
Ze względu na optymalizacje kosztów budowy portalu proponuje się do wykorzystania połączone
technologii Java/JavaEE i Spring – Groovy/Grails.
Zamawiający kładzie naciska na użycie technologii dających maksymalnie możliwą gwarancję
wykonania terminowo, niezawodnie i w maksymalny dostępny rozszerzalny sposób zbioru Usług
przy spełnieniu wszystkich wymagań.
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