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Projekt jest wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budzetu Państwa 10% w

ramach Programu Operacyjnego Wspołpracy Transgranicznej Republika
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
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Prudnik, dnia 27 .03. 2013 r.

Nr Or-XII. 042-3 I 121201212013

ZAPROSZENIE Do ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego' którego wańość szacunkowa

nie przekrncz^wyrażonej w złoĘch kwoĘ 14 000 euro
Zamawiającyz
Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. KoŚciuszkt76,
Tel.077 4381 700

e-mail : powiatpr(dpowiatrrrudnicki. pl

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 10oń w ramach Programu operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013,,Przekracz my
granicett.

Rodzaj zamówienia - usługa

Opis przedmiotu zamówienia (kod zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika
zamówień (CPV):

o 798Ż2500-7 - Usługi projektów graftcznych
o 72000000-5 - Usługi informatycznę: konsultacyjne, opracowyrvania

oprogramowania, intemetowe i wsparcia
o 72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

opis przedmiotu zamówienia:
a) zakrtp usługi wykonania i zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego
wizualizacji ,,Wirlualnego Spacęnr po pogtaniczu", w ramach projektu ff
PL.3.2Żl3.3.07112.03222 ',Wspólna 

przyszłość _ historia l terużniejszoŚć na pograniczu''

współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów POWT RCz-RP 2007-2013. Wizualtzacja
zawierac będzie obrazy 20 miejsc na pograniczu polsko-czeskim, Znane zab5Ąki i efekty

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

polskim oraz czeskim (ilość tekstu, który będzie musiał zostac zamleszczony w Spacęrze l



przetŁumaczony na jęryk czeski _ 2 strony obliczeniowe, czyli 3600 znaków wraz ze
spacjami). Na potrzeby Wirtualnego spaceru Wykonawca wykona tzw. pełnoekranowe
panoramy sferyczne dające mozliwość dowolnego manipulowania obrazem. Panoramy
zostaną połączone Za pomocą aktyr'vnych punktów _ hotspotów (po najechaniu kursorem
myszy pojawi się informacja z nazwą miejsca, do którego prowadzi wskazany hotspot). Poza
tym zostanie stworzony indeks panoram, czyli graftcznte opracowany spis wszystkich
panolam. Fotografie na zewnątrz powinny zostać wykonane przy sptzyjającej aurze
pogodowej i nie mogą zostać zrobionę przy ostrym słońcu, zd1ęcia nie powinny zaułierać

miejsc prześwietlonych. Chodzenie po wizualizowanym terenie oznacza przejŚcie z punktu A
do punktu B oruz rozg|ądanie się, czyli możliwość obrotu kamery o 360 stopni w 2

płaszczyznach pionowej i poziomej. Produkt musi posiadać mapę pogtanicza polsko_

czeskiego z zaznaczonymi punktami gdzie znajdl4ą się panoramy. Po kliknięciu danego

punktu widz zostanie automatycznie przeniesiony do danej panoramy. Produkt musi
wyświetlać na mapie kąt widzenia użytkownika pokazuj4cY, w którą stronę użytkownik
aktualnie pattzy, atakŻe mozliwość przybliżania i oddalania widoku tejże mapy. Wykonawca
przedstawi zamawiającemu projekt interfejsu produktu do akceptacji i naniesie ewentualne

zmiany. Produkt musi zawierac rozw|jane menu pokazujące miniatury wszystkich dostępnych
panoram. Produkt musi posiadaó menu nawigacyjne zawierające: przyciski przyblizania i
oddalania obtazu, oraz przycisk wyświetlający produkt na pełnym ekranie. Powiększanie i
oddalanie obrazu musi być także moŻliwe przy pomocy kółka myszy. Produkt musi zawierać
możliwość klikania na poszczęgólne elementy na zdjęciu, które otwierać będzie opis danego

elementu. Strzałki pozwalĄące na poruszanie się po lokalizacji powinny byó umieszczonę w
danym miejscu na fotograf,ri. Fotografie muSZą byc wcz7źywane dynamicznie. Produkt musi
zostac zapisany w technologii flash i umożliwiaó łatwe zagnieżdŻenie go na stronach
internetowych. Produkt ma byó przekazany Zamawiającemu na płycie lub innym nośniku
pamięci w dwóch egzemplaruach. Produkt musi zawierac ekran startowy zawierający krótki
opis produktu i logo Starostwa Powiatowego w Prudniku, logotyp flaga UE, logotyp
Euroregionu Pradziad oraz nazwę projektu i programu, w ramach których realizowanabędzie
wizualizacja (informacja graficzno-tekstowa o współfinansowaniu projektu). Przy kazdym
otworzeniu produktu musi być wyświetlany efekt małej planety, tj. efekt zjezdŻaniaw dół aŻ

do poziomu, zktorego będziemy oglądać panoramę. Spacer musi zawierac |lcznik odwiedzin
odsłon. ZamauliĄący przed oddaniem Spaceru wirtualnego po pograniczu zatwierdzi jego

ostateczną wersję.

W momencie odbioru przez Zamawiającego dzieła Wykonawca przenosi nieodpłatnie na

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Spacenr w zakresie wszystkich pól

eksploatacji.

Vy'ykonawca przenosi autorskię prawa majątkowe do Spaceru wirtualnego po pograniczubez
ograniczen czasowych.

Wskazanie wybranych 20 miejsc nastąpi po wyborze Wykonawcy.



Szczegółowe wymagania techniczne :

o pełnoekranowe panoramy sferyczne (3 60 x 1 80 stopni) w plenerze oraz wę wnętrzach'

. minimalna rozdzięlczość pojedynczej panoramy 6000x3000, maksyrnalna

r ozdzielczośó 1 2000x6000 px,

. format wyświetlania wirtualnych wycieczek w technologii FLASH,

. format wyświetlania zdjęć panoramicznych DevalVr, Flash, Quick TimerM, Java

. technika wykonania panoram HDR,

. szacowana ilość panoram sferycznych - 50,

. wykonanie w dziesięciokadrowei sekwencii, co zwiększarozdzięlczość,przezto
j akość, panoramy składowej,

o pa.ooramy mają być ładowane dynamicznie,

. minimalna wielkośc pliku z panoramą 5mb.

. kaŻdapanorama powinna posiadać indywidualny ty'tuł, umieszczony w widocznym
mie.jscu prezentacji,

r p3.l1or&11ly mogą posiadac podkład dzwiękowy do konkretnej lokalizacji,

r ponor&my powinny zostac połączone Zapomocą aktywnych punktów..hotspotów'' po

najechaniu kursorem myszy pojau,ia się informacja z nazwą miejsca, do którego
prowadzi wskazany hotspot,

r panel sterowania do nawigacji panoram: mozliw-ość obrotu rł,dowolnym kierunku,
przybliŻania i oddalania widoku. przechodzenia w tryb pełnoekranowy i powrottr do

trybu pracy w okienku,

. indeks panoram: graftcznie opracowany spis wszystkich panoram,

. umieszczenie w gotowej prezentacji 
''pop-up-ów" 

- okienek zawierających zdjęcie
wybranego szczegołu wraz Z krótką informacją tekstową lub w panelu bocznym,

. wirtualny Spacer powinien być skalowalny - poprawnie wyświetlany w różnych
rozdzielczościach monitorów. Strona internetowa, na które.j będzie Zam|eszczony

wińualny spacer jest poprawnie wyświetlana we wszystkich popularnych
przeglądarkach,

. umieszczenie poszczególnych panoram na mapach Bings Maps.

. mozliwość przeglądania panoram i zd1ęc zagnteżdŻonych wewnątrz aplikacji.

. cz}.tęlny i przejrzysty interfejs obsługujący aplikację wir1ualnego spaceru'

. miniaturki panoram w widocznym panelu,

. ilość tekstu, ktory będzie musiał zastac zamięszczony w Spacetze t przetłumaczony na

język częski - 2 strony obliczenior.ve (3600 znaków wtazze spacjami),

. przeglądarka:

- obrót o 360o i i 80" jednocześnie.



_ powiększaniebęz straty jakości,

- zoptymalizowany algorytm wczytuje jedynie widoczne fragmenty zdjęcia,

- prosta integracja z innymi systemami ww.w,

- możliwośc uŻywania offline (np. na pendrive),

- nie wymaga specjalizowanego oprogramowania po stronie serwera.

Termin wykonania zamówienia:
Wrzesień 2013 r.

Sposób uryskania informacji doĘczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacj e dotyczące przedmiotu zamówienia mozna uzyskać osobiście w
siedzibie zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział
organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego pok. Nr Ż16 lub
telefonicznie - Tel 77 438 17 36 (wew. 216).

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Łukasz Scholz - młodszy referent w
Wydz i al e o r ganizacy jnym' P ro gramó w Rozwoj o wy ch i Z aruądzania Kr y zys owe go.

opis wymagań stawianych wykonawcy:
o udzięlenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące

warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonyłvania określone1 dziaŁalnoŚci lub czyrności, jeŻeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędnąwiedzę i doświadczenię 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:

-wypełnion y fotmular z ofe r ty,

- 2 wtzualtzacje - wirtualne spacery wykonane przęZ Wykonawcę w celu potwierdzenia

posiadania doświadczenia w realizacji tego typu usług (utrwalone na nośniku CD).

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
_ cenę ofertową naleŻy przedstawić jako cenę wykonania kompleksowej usługi brutto z

pochodnymiw złotych,
- cena ofertowa podana ptzęz wykonawcę obowiązuj e przez okres wazności umowy i nie

podlega waloryzacji.



Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego' zamawiający będzie się
kierował kryterium:
- najniższej ceny _ 80oń,

- doświadczeniaprzy wykon1łvaniu podobnych wizualizacji - 20Yo.

Opis sposobu wyboru naj ko rzystniej szej oferĘ :

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofeńę, która spełnia wszystkie postawione

wymagania udziału w postępowaniu.

Forma, miejsce i termin zlożenia oferty:
- ofertę naleŻy sporządzic w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na zaŁączonym

formularzu o'ferĘ,
- ofertę naleŻy złożyc w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12.04.20|3r. ' do
godz. 12'00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, Biuro Podawcze,
osobiście lub pocztą na adres zamawiającego Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76,48-200
Prudnik.
_ na kopercie naleŻy umięścić firmę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres

zamawiającego oruZ napis: ,roferta na wykonanie wirtualnego spaceru po pograniczu'' w
ramach projektu ,,Wspólna przyszłość - historia i teraźniejszość na pograniczr"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków Budżetu Państwa t0'ń w ramach Programu operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013,,Przekrac zamy
granicett
- oferta otrzymanaprzez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez
otwierania,
_ wykonawcamoże wprowadzić zmiany lub wycofac złożonąprzęz siebie ofertę ptzed
terminem upłyvu do jej składania.

Miejsce i termin otwarcia oferty:
- otwarcie złożonych ofeń nastąpi w dniu 12.04'2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie
zamavłnjącego.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający uniewazni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
następuj ących przypadkach :

- nię złoŻono żadnej ofer1y spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

- cena najkorzystniejszej oferty ptzewyŻsza kwotę, którą zamawiający moze przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, Że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leŻy w interesie publicznym, czego nię moŻna było wcześniej

przewidziec.



Informacj a o wyborze najkorrystniejszej oferty:
Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierującą nazwę' siedzibę i
adres Wykonawcy oraz cenę' którego ofertę wybrano zamieści na stronie Biuletynu
Informacj i Publicznej Powiatu Prudnickie go (www. bip.powiatprudnicki. pl )

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca
zob owiązarry j e st do zaw ar cia umowy na warunka ch złoŻonej o ferty.

STAROST

awiającego)

Załącznlk:

- Formularz Oferty



STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU

UL. KoŚCIUSZKI 76 * 48-2a0 PRUDNIK * TEL. (77) 438L700 * FAX: (77) 43sl701'
www. powiatprudnicki.pl e-mail: sekretariat@powiatprudnicki.pl
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Formularz ofertowy

OFERTA

REG.N ::*:::::*'0"*:::l
NIP .........

tel. ...
fax
www.
e-mail:
odpowiadaj ąc na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadaniapn.:

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

przedmiotem zamówienia, zgodnie Z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Zacęnę'.

w kwocie netto ......... zł (słownie: ................

. . ..)
w kwocie brutto ......... zł(słownie:

; il;;;;k n;i' - ń,"r."ś;i '';';; j;;; ; il;;i; '' . ..). ,ł
(słownie:... ..... .... ... . . . .)

w terminie: ......

W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej' zobowiązuję się do zawarcta umowy na

warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie.
oŚwiadczam, Że''

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym' zgodnie z wpaganiami
ustawowymi,
2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, atakŻe

pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia'

ProjektPL.3 '2213.3.0'7l|2.03222 ''Wspólna 
przyszłość _ historia i teraŹniejszość na pograniczu''

Projeki jest współtinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego oraz ze środkÓw

Budżetu Państwa 10% w ramach Programu operacyjnego WspóĘracy Transgranicznej

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

,,Pzekraczamy granice



4)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
przedmioto wego zamówienia.

i finansowej zapewniającĄ wykonante

Ponadto,
oświadczam, ze jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia

Wznaczonego do składania ofeń.
Załącznlkarrli do niniejszej oferty są:

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