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Rozwoju Regionalnego oraz ze Środków Budzetu Państwa 10% w

ramach Programu operacyjnego Wspołpracy Transgranicznej Republika
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-20'1 3
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Prudnik, dnia 15.04. 2013 r.

Nr Or-XII. 042-3 I 12120 12 I 20 13

ZAPRoSZENIE Do ZŁ0ŻENIA OFERTY CENoWEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego' którego wańość szacunkowa

nie przekraczawyrużonej w złoĘch kwoty 14 000 euro
Zamawiający:
Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki76,
Tel.077 4381700

e-mail : powiatpr@powiąlprudniqki,pl

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. ,oWykonanie wizualizacji - ,rWirtualnego spaceru po pograniczuoo w
ramach projektu ooWspólna przyszłość - historia i teraźniejszoŚć na pograniczll"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozrvoju Regionalnego oraz
ze środków Budżetu Państwa t'Uoń 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):

c 79822500-7 - Usługi projektów graftcznych
o 720a0000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania

oprogramowania, internetowe i wsparcia
o 72212000-4 _ Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie i zamieszczenie na stronie intemetowej Powiatu Prudnickiego
wizualizacji - ,,Wirtualnego spaceru po pograniczu", w ramach projektu nr
PL"3.22l3.3.07l12.03222 ,,Wspólna przysz}ośó _ historia i teruźniejszośó na pograniczu''
współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów POWT RCz-RP 2007-2013. Wizualizacja
zawięrać będzie obrazy 20 miejsc na pograrriczu polsko-czeskim, zluane zabytki i efekty
współpracy polsko-czeskiej .



Wykonanie spaceru wirtualnego nastąpi w dwóch językach - polskim oraz czeskim (ilość
tekstu, który będzie musiał zostać zarrieszczony i przetłumaczony na język czeski - 2 strony
obliczeniowe, czyli 3 600 znakó w wTaz ze spacj ami).

Na potrzeby Wirtualnego Spaceru Wykonawca wykona tzw. pełnoekranowe panoramy
sferyczne dające możliwośó dowolnego manipulowania obrazem. Panoramy zostaną
połączone za pomocą aktywnych punktów _ hotspotów (po najechaniu krrrsorem myszy
pojawi się informacja z nazwą miejsca, do którego prowadzi wskazany hotspot). Stworzony
zostanie indeks panoram, czyli graftcznie opracowany spis wszystkich panoram oraz
rozwijane menu ptezentĄące wszystkie panoramy w sposób tekstowy.

Chodzenie po wizualizowan}.rn terenie ozf,tacza przejście z punktu A do punktu B otaz
rozgIądanie się, czyli mozliwośó obrotu kamery o 360 stopni w pionie i 180 stopni w
poziomie. Produkt musi posiadać mapę pograrticza polsko_czeskiego z zaznaczonymi
punktami gdzie znajdują się panoramy. Po najechaniu myszką na punkt pojawi się jego
nazwĄ a po kliknięciu danego punktu widz zostanie automatycznie przeniesiony do danej
panoramy. Produkt musi wyŚwietlaÓ na mapie kąt widzenia uzytkownika pokazując, w którą
stronę użytkownik aktualnie patrzy, atakŻe mozliwośó przybItŻania i oddalania widoku tejże
mapy.

Fotografie na zewnątrz powinny zostac wykonanę przy sptzyjającej aurze pogodowej i nie
mogą zostać wykonane ptzy ostrym słońcu, zdjęcta nie powinny zawieruć miejsc
prześwietlonych.

Produkt musi posiadać menu nawigacyjne zawierające: przyciski przybliżania i oddalania
obrazu, przyciski zmiany kąta widzenia oraz przycisk wyŚwietlający produkt na pełnym
ekranie. Powiększanie i oddalanie obrazu musi byÓ takŻe możliwe przy pomocy scrolla
myszy. Produkt musi zawiqać moŻIiwośó klikania na poszczegóIne elementy na zdjęciu,
które otwierać będzie opis danego elementu. Strzałki pozvłalające na poruszanie się po
lokalizacji powinny być umieszczone na panoramie.

Fotografie muszą byó wczytywane dynamicznie. ProdŃt musi zostaó zapisany w technologii
flash oraz html5 i umozliwiaó łatwe zagnieŻdŻenie go na stronach intemetowych.
Wykrywarrie optymalnej technologii słuzącej do uruchomienia aplikacji musi przebiegac
automatycznie. Wykonawca przedstawi Zarrtawiającemu projekt interfejsu produktu do
akceptacji i dla możliwości wniesienia ewentualnych uwag. Ptzekazanie ostatecznej wersji
nastąpi po zatwierdzeniu jej ptzęz Zarnawiającego.

Produkt ma byó przekazarty Zamawiającemu na płycie lub innym nośniku pamięci w dwóch
egzempIarzach. Produkt musi zawięraÓ 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 realizowana będzie wizualizacja
(informacja gtaftczno-tekstowa o współfinansowaniu projektu). Spacer musi zawierui licznik
odwiedzin odsłon.



W momencie odbioru ptzez Zarnawiającego dzieła Wykonawca przenosi nieodpłatnie na
Zanawiąącego autorskie prawa majątkowe do spaceru w zakresie wszystkich pól
eksploatacj i, bez ograniczeń czasowych.

Wskazanie wybranych 20 miejsc nastąpi po wyborze Wykonawcy.

Szczegółowe wymagania techniczne :

. szacowana ilośó panoram _ 50,

o pełnoekranowe panoramy sferyczne (360 x 180 stopni) w plenerze otazwe wnętrzach,

. minimal na rczdzielczość poj edynczej panofamy 1 0000x5 000, maksymalna
rczdzielczość 1 2000x6000 px,

. technologia wykonania wirtualnej wycieczki: FLASH, HTML5,

. technika wykonania panoram HDR,

. dynamiczne ładowanie panoram,

o rlrap& pograniczaz zamieszczonymi punktami panoram,

o radar na mapie przypisany do każdej panoramy pokazujący kierunek i kąt widzenia,

. ktŻdapanorama będzie posiadaó indywidualny tytuł, umieszczony w widoczn5rm
miejscu prezentacji,

. Łączenie panoram za pomocąaktywnych punktów,,hotspotó#',

o panel sterowania do nawigacji panoram: mozliwośó obrotu w dowolnym kieruŃu,
przybIiżałtia i oddalania widoku, ptzechodzenia w Ęb pełnoekranowy i powrotu do
trybu pracy w okienku,

. indeks panoram: graficznie opracowany spis wszystkich panoram,

. rozwijane menu znazwamilokalizacji, w których wykonano panorźrmy'

o wirtualny spacer będzie skalowalny _ poprawnie wyświetlany w roŻnych
t o zdzięlczoś ci ach monitorów,

. mozliwoŚó uzywania offline (np. na pendrive),

. prosta integracja z innymi systemami WWW,

o powiększanie bez straty jakości,

. ilośó tekstu, który będzie musiał zostaó zatlieszczony i przetłumaczofiy a język czeski
_ 3600 znaków ze spacjami,

. dynamicznazmiata językow, czyliprzeŁączanle językabezprzeŁadowania strony,

panoramy i powrotu do panoramy startowej _ przełączartie języków następuje

natychmiast,



. podkład dźwiękowy do spaceru wirtualnego,

. zabezpieczenie najważniejszych algorytmów i mechanizmów projektu przed
niepowołanym podejrzeniem kodu źródłowego.

Termin wykonania zamówienia:
30 WrzesienŻ}I3 t.

Sposób uryskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia możłta uzyskaó osobiście w
siedzibie Zamawiającego _ Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział
organzacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego pok. Nr 2L6 hń
telefonicznie - Tel 77 43817 36 (wew. 216).

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Łvkasz Scholz - młodszy referent w
Wydzi al e o r garizacy jnym' Pro gramó w Ro zwoj owy ch i Z ar ządzania Kry zys owe go.

opis wymagań stawianych wykonawcy:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy,którzy spełniają następujące
warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dziaŁalności lub czynności, jeŻeli

ustawy naldada1ą obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie otaz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania.
3) ZnajÓąą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

ZawartoŚć oferĘ:
oferta musi zawieraó następujące dokumenty:
-wypełniony formularz oferĘ,
- 2 wizualizacje _ wirtualne spacery wykonane przęz Wykonawcę w celu potwierdzenia
posiadania doświadczenia w rcalizacji tego typu usług (utrwalone na nośniku CD).

opis sposobu obliczenia ceny ofeńowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę wykonania kompleksowej usługi bratto z
pochodnymiw złotych,
- cena ofertowa podana pTzez wykonawcę obowiązuj e przez okres ważności umowy i nie
podlega waloryzacji.

Prry wybolze propozycji do realŁacji zamówienia publicznego) zamawiający będzie się
kierował kryterium:
- najniższej ceny _ 80oń,



- do świ ad c zenia pr zy wykonyrlvaniu p o do bny ch w izualizacj i - 20Yr.

Opis sposobu wyboru naj korzystniej szej oferĘ:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione

wymagania udziału w postępowaniu.

Forma, miejsce i termin złożenia oferĘ:
- ofertę na|eŻy sporządzic w języku polskim (cz5Ąelnąitrwałątechniką) na zaŁączonym

formularzu Oferty,
- ofertę naleŻy złoŻyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 30.04.2013r. , 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 umieśció fi.-ę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres

zamawiającego oraz napis: ,rofeńa na wykonanie 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,oPrzekraczamy
granicett
_ oferta otrzymanaprzezzarnawiającego po ww. terminie zostanie zwtóconawykonawcybez
otwierania,

- wykonawcamoŻę wprowadzic zmiany lub wycofać złoŻonąprzez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin otwarcia oferĘ:
_ otwarcie złoŻonych ofert nastąpi w dniu 30.04.2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie
zamawiającego.

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

- nie złoŻono Żadnej oferty spełniającej w1łnagania udziału w postępowaniu,

- cena najkorzystniejszej ofeńy przewyŻsza kwotę' którą zamawiający moŻę przeznaczyc na
sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŻy w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidziec.

Informacj a o wyborze naj korzystniej szej oferty :

ZamalviĄący informację o wyborze najkoruystniejszej oferty zawierującą nazwę, siedzibę i
adres Wykonawcy oraz cenę, którego ofertę wybrano zamieści na stronie Biuletynu
Informacj i Publicznej Powiatu Prudnickiego (www.bip. powiatprudnicki. pl )



Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
W terminię do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkachzłoŻonej oferty.

zamawiającego)

Załącznlk:

- Formularz Oferty

W i C i:::;"i



STAROSTWO POWTATOWE W PRUDNIKU

UL. KoSCIUSZKI 76 * 48-Ż00
www. powiatprudnicki. pl

PRUDNIK * TEL. (77\ 438\700 * FAX: (77) 4381701
e-mail: sekretariat@powiatprudnicki.pl

Formuląrz ofertowy

OFERTA

REG.N *:*::::::-l-"1"::11

NIP .........

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

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

przedmiotem zamówienia, zgodnie Z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

zacenęi

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

w kwocie brutto .'...'... zł(słownie:

w tym podatek VAT, w wysokości........'...oń, to jest w kwocie. .......'.'zł

(słownie:... ... ....... ..)

w terminie: ......

W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązuję się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie.
oświadczam, Że'.

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawlym' zgodnie z wynaganiami
ustawow1łni,
2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jezeli

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

pracowników zdolnych do wykonania niniej szego zamówienia,
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4)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotowego Zamówienia.

Ponadto,
oświadczam, ze jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia
Wznaczonego do składania ofert.
Zil'ącznikami do niniejszej oferty są:

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

2).............
3).............
4).............
5).............
6) .............
7) ..............

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