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Nr Or-XII. 042-3 I I2 12012 I 2013

ZAPROSZENIE Do ZŁDŻENIA OFERTY CENOWEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa

nie przekraczawyr^żonej w złotych kwoĘ 14 000 euro

Zamawiającyz
Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki76,
Tel.077 4381700
e-mail : p{:w rą'tprr.(glpowiatpr

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. ,rZakup usługi wykonania i zamieszczenia na stronie internetowej
Powiatu Prudnickiego wizualizacji - ,,Wirtualnego spaceru po pograniczu, w ramach
projektu ,,Wspólna przyszłość historia i teraźniejszość na pograniczu''
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków Budżetu Państwa 10"ń w ramach Programu operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013,,Przekraczamy
granicett.

Rodzaj zamówienia - usługa

opis przedmiotu zamówienia (kod zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika

zamówień (CPV):

o 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

o 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyłvania

oprogramowania, internetowe i wsparcia

o 72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup usługi wykonania i zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego

wizualizacji ,,Wirtualnego spaceru po pograniczu", w ramach projektu

nr PL'3.2213.3.07l12.03222,,Wspólna przyszłość - historia i terazniejsZosc na pograniczu''

współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów PoWT RCz-RP 2007-2013' Wizualizacja



zawlerac będzie obrazy 20 miejsc na pograniczu polsko-czeskim, znanę zabykt i efekty

współpracy polsko-czeskiej. Wykonanie spaceru wirtualnego nastąpi w dwóch językach

(polskim oraz czeskim). Na potrzeby Wirtualnego spaceru Wykonawca wykona tzw.

panoramy sferyczne t1' zbiót zdjęć wykonanych techniką cyfrową o wysokiej jakości,

odpowiednio złoŻonych przy wykorzystywaniu oprogramowania komputerowego'

odtwarzanych, jako wirtualna kula. Jest to rodzaj fotograf,ri przedstawiającej teoretyczny kąt

widzęnia 360 stopni, na któryrrr widać jednocześnie miejsce, w którym stoi fotograf jak i

wszystko, co znajduje się centralnie nad nim i dookoła niego. Panoramy zostanąpołączone za

pomocą aktyrłmych punktów - hotspotów (po najechaniu kursorem myszy pojawi się

informacja z nazwą miejsca' do którego prowadzi wskazany hotspot). Poza tym zostanie

stworzony indeks panoram, czylt graftcznie opracowany spis wszystkich panoram. Fotografie

na zewnątrz powinny zostac wykonane przy sprzyja1ącej aurze pogodowej i nie mogą zostac

zrobione przy ostrym słońcu, zĄęcia nte powinny zawierac miejsc prześwietlonych.

Chodzenie po wizualizowanym teręnie oznacza przejście z punktu A do punktu B oraz

rozglądanie się' czyli mozliwość obrotu kamery o 360 stopni w 2 płaszczyznach pionowej i

poziomej. Produkt musi posiadać mapę pogranicza polsko-czeskiego z zaznaczonymi

punktami gdzie znĄdują się panoramy. Po kliknięciu danego punktu wtdz zostanie

automatycznie przeniesiony do danej panoramy. Produkt musi wyświetlać na mapie kąt

widzenia użlkownika pokazująCY, W którą stronę użytkownik aktualnie patrzy, a takŻę

możliwośó przybltŻania i oddalania widoku tejŻe mapy. Wykonawca przedstawi

zamawtającemu projekt interfejsu produktu do akceptacji i naniesie ewentualne zmiany.

Produkt musi zawierac rozwijane menu pokazujące miniatury wszystkich dostępnych

panoram. Produkt musi zwieraó menu nawigacyjne zawierającę: przyciski przyblizania i

oddalania obrazu, oraz ptzycisk wyświetlający produkt na pełnym ekranię. Powiększania i

oddalania obrazu musi byó także moŻIiwe przy pomocy kółka myszy. Produkt musi zawierać

mozliwośó klikania na poszczególne elementy na zd1ęciu, które otwierać będzie opis danego

elementu. Strzałki pozwa|ające na poruszanie się po lokacji powinny być umieszczone w

danym miejscu na fotografii' Fotografie muszą być wczytyłvane dynamicznię. Produkt musi

zostac zapisany w technologii flash i umozliwiac łatwe zagnieŻdŻenie go na stronach

internetowych. Produkt ma być przekazany Zama-wiającemu na płycie lub innyn nośniku

pamięci w dwóch egzemplarzach. Produkt musi zawierac ekran startowy zawierĄący krótki

opis produktu i logo Starostwa Powiatowego w Prudniku, logotyp cz-pl, flagę UE, logotyp

EuroregionuPradziad oraz nazwę projektu i programu, w ramach których realizowanabędzie

wzualizacja (informacja graftczno-tekstowa o współfinansowaniu projektu). Przy kaŻdym



otworzeniu produktu musi byó wyświetlany efekt małej planety, tj. efekt zjezdŻaniaw doł aż

do poziomu, z którego będziemy oglądać panoramę. Spacer musi zawierac |iczn1k odwiedzin

odsłon. Zamawiający przed oddaniem Spaceru wirtualnego po pograniczu zatwierdzi jego

ostateczną wersję.

W momencie odbioru pTZęz Zamawiającego dzieła Wykonawca przenosi nieodpłatnie na
Zamawii1ącego autorskie prawa majątkowe do spaceru w zakresie wszystkich pól eksploatacj
bez ograniczeń czasowych.

Wskazanie 20 miejsc nastąpi po wyborze Wykonawcy.

Termin wykonania zamówienia: 30 wrzesień 2013 r.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacj e dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w

siedzibie zamawtĄącego * Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział

Organizacyjny' Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego pok. Nr 216 lub

telefonicznie - Tel 77 438 17 36 (wew.216).

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Łukasz Scholz _ młodszy refęrent w

Wydziale o r ganizacyjnym, Pro gramów Rozwoj owy ch i Zar ządzania Kty zysowe go.

opis wymagań stawianych wykonawcy:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,ktorzy spełniają następujące

warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub cz1mności, jeŻeli

ustawy nakŁadają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) Posiadają niezbędnąwiedzę i doświadczęnle oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Zawartość oferty:

oferta musi zawierać następujące dokumenty:

_ wypełniony formularz oferty,

- 2 wizualizacje -wirtualne Spacęry wykonane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia

posiadania doświadczenia w realizacji tego typu usług.



Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową naleŻy przedstawić jako cenę wykonania kompleksowej usługi brutto z

pochodnymi w złotych,

- cena ofertowa podana pIzęz wykonawcę obowiązuj e przez okres wazności umowy i nie

podlega waloryzacji.

Przy wyborze propozycji do realŁacji zamówienia publicznego, zam^wiający będzie się

kierował kryterium:

- najniŻszej ceny - 80%

- doświadc zenie przy dokony"waniu podobny ch wizualizacji -20oń

opis sposobu wyboru naj korzystniej szej oferĘ :

Zamawtający wybierze jako najkorzystntejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione

wymagania udziału w postępowaniu.

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę naleŻy sporządzić, w języku polskim (cryĄelnąttrwałątechniką) na załączonym

formularzu o.ferĘ,

- ofertę naleŻy złoŻyc w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 18.03.2013r. , do

godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, Biuro Podawcze,

osobiście lub pocztą na adres zamawlającego Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76, 48-200

Prudnik.

- na kopercie należy umieśció fi'-ę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres

zarnauttającego otaz napis: ,,oferta na wykonanie wirtualnego spaceru po pograniczll"

w ramach projektu ,,Wspólna przyszłość - historia i teraźniejszość na pograniczu''

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

ze środków Budżetu Państwa l0'ń w ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013,,Przekraczilmy

granicett

_ oferla otrzymanaprzez zamawiĄącego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez

otwierania,

- wykonawcamoże wprowadzic zmiany lub wycofaó złożonąprzęz siebie ofertę ptzed

terminem upł1mu do jej składania.



Miejsce i termin otwarcia oferty:

- otwarcie złoŻonych ofert nastąpi w dniu 18'03.2013 L o godz. 14.00 w siedzibie

zamawia1ącego.

Unieważnienie postępowania

Zamavłiający uniewazni prowadzone po stępowanie

następuj ących przypadkach:

- nie złoŻono Żadnej oferty spełniającej wymagania

- cena najkorzystniejszej oferty przewyŻsza kwotę,

sfi nansowanie zamówienia.

o udzielenię zamówienia publicznego w

adziału w po stępowaniu,

którą zamawiający moŻe przeznaczyĆ' na

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, Że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówieni a nie leży w interęsie publicznyn , częgo nie można było wcześniej

przewidzieć

Informacj a o wyborze naj korzystniej szej oferty:

Zamawtający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierującą nazwę, siedzibę

i adres Wykonawcy oraz cenę, którego ofertę wybrano zamieści na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego ( www.bip.powiatprr*rdnicki.pl )

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

W terminię do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca

zobowiązany jest do zaularcia umowy na warunkachzłoŻonej oferty.

zamawiającego)

Załącznik:

- Formularz Oferty



S,TA&O$TWO', Po,łryIATOwE W PR*'IDNKU

ur. roŚcIUsZKI 76 * 48-200 PRUDNIK * TEL. (77) 438t700 * FAX: (77) 438I70l
www.powiatprudnicki.pl e-mail: sekretariat@powiatprudnicki.pl

Formularz ofertowy

OFERTA

(pełna nazw a wykonawcy)
REGON
NIP
tel.
fax
www.
e-mail:
odpowiadającnaZaproszenie do złożenia oferty cenowej nawykonanie zadaniapn.:

oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej (właściwe podkreŚlić) będącej

przedmiotem zamówienia, zgodnie Z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Za cenę:

w kwocie netto ......... zł (słownie:

W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowipuję się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie'
oświadczam, że:
1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
ustawowymi,
2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień'
3) posiadamy niezbędnąwiedzę i doŚwiadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, atakŻe

pracowników zdolnych do wykonania niniej s zego zarlówienia,
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4)znajdujemy się w s1tuacji ekonomicznej i finansowej zapewruającej wykonanie
przedmiotowego zamówienia.

Ponadto,
oświadczam, że jestem zwiryany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia
Wznaczonego do składania ofert'
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1 ) .. . . .. . . .. .. . .

2)
3)
4)
s)
6)
7)

(Miejscowość, data) ( podpis i imienna pieczęć przedstąwiciela wykonawcy)
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