DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Warszawa, dn. 13.01.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usług programistycznych
w związku z realizacją projektu pn. „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na
wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne
– zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.
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(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana )

1. Nazwa, adres Zamawiającego:
Spółka WWW.RADAPRACOWNIKOW.PL SP. Z O.O.
ul. Św. Wincentego 130 lok. 40
03-291 Warszawa
2. Opis przedmiotu zamówienia/zakupu:
a) Opracowanie architektury serwisu www, układu podstron oraz powiązań między nimi.
Usługa ma obejmować stworzenie podstawowej struktury strony www umożliwiającej
korzystanie z niżej wymienionych programów. Wymagane jest jedynie stworzenie
technicznej struktury serwisu, layout zostanie stworzony przez odrębnego usługodawcę.
W architekturze serwisu w szczególności powinny być przewidziane zakładki na takie
informacje jak Strona główna, wzory pism, baza wiedzy, kreator pism, płatności, kontakt.
Zastrzegamy możliwość dodania kolejnych zakładek.
b) Stworzenia oprogramowania online w postaci kreatora pism.
Kreator pism ma zostać zaprojektowany, jako system, aplikacja ekspercka (system
ekspertowy) wykorzystująca zebrane przez formularz internetowy dane o sytuacji
prawnej użytkownika do podjęcia decyzji o proponowanych działaniach prawnych oraz
umożliwienia przygotowania i wydrukowania bezpośrednio w serwisie właściwych pism i
dokumentów wraz z instrukcją ich użycia. Umożliwione powinno być także zamówienie
usługi prawnej on-line na podstawie uzyskanych w formularzu danych.
System powinien zostać wykonany w oparciu o technologie internetowe jako aplikacja
w języku PHP oraz Perl wykorzystująca relacyjną bazę danych MySQL/Oracle.
Połączenie ze stroną internetową powinno wymagać przez przeglądarkę protokołu
HTTPS / SSL, co ma na celu zabezpieczenie przesyłanych przez klienta danych przed
dostaniem się ich w niepowołane ręce (osób postronnych).
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Niepotrzebne skreślić.
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Całość powinna być zainstalowana na serwerze z oprogramowaniem otwartym (Linux),
serwerem www, serwerem poczty. Jednym z elementów aplikacji ma być zintegrowanie z
wybranym zewnętrznym usługodawcą płatności on-line, co umożliwi użytkownikom
dokonywanie płatności za wybrane usługi za pomocą kart płatniczych, smsów oraz
łatwych przelewów internetowych typu „transfer”.
c) Stworzenie programu do zarządzania bazą wiedzy.
Program ma umożliwić pracownikom Spółki publikacje artykułów oraz wzorów pism,
formularzy, raportów itp. w serwisie www, a także swobodne (częściowo płatne)
przeglądanie publikowanych artykułów i wzorów osobom odwiedzającym stronę Spółki.
Program musi zapewniać intuicyjną obsługę, zrozumiałą dla przeciętnego użytkownika.
d) Stworzenie wersji serwisu dla niewidomych i niedowidzących, wersji mobilnej, wersji na
iPhone, integracja serwisu z usługą Facebook Connect.
3. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – max 70 pkt.
Sposób wyliczania punktów:
Ilość punktów dla każdej oferty nieodrzuconej zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------ x 70 pkt.
C bad.
gdzie:
C
– ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

b) Doświadczenie – max. 20 pkt.
2 pkt. za każdą rekomendację uzyskaną za wykonanie projektu programistycznego o
wartości powyżej 100 000 zł.
1 pkt. za każdy rok doświadczenia przy realizacji projektów programistycznych
c) Termin realizacji – max. 10 pkt.
Sposób wyliczania punktów:
1 pkt. za każdy tydzień przed maksymalnym terminem dostawy liczony oddzielnie dla
każdej z części zamówienia.
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4. Termin wykonania zamówienia:
a) Opracowanie architektury serwisu www, układu podstron oraz powiązań między nimi.
Do 29.02.2012 r.
b) Stworzenia oprogramowania online w postaci kreatora pism.
Do 25.12.2013 r.
c) Stworzenie programu do zarządzania bazą wiedzy.
Do 31.05.2012 r.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
w terminie do 24.01.2012, do godz. 16.00:
a) Oferta składana w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres:
ul. Św. Wincentego 130 lok. 40
03-291 Warszawa
b) Oferta wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
jolanta.slesicka@wojewodka.pl

6. Uwagi:
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania
określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do
kontaktowania się z wykonawcami jest: Jolanta Ślesicka Tel. 22 675 82 38 wewnętrzny 32,
e-mail: jolanta.slesicka@wojewodka.pl
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