
                                              
   

Warszawa, 02 stycznia 2017 

BRIDGE AGENCY Sebastian Kozłowski 
ul. Dobra 56/66 
00-312 Warszawa 
Tel. +  48 22 829 22 96 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/STEP_STEP/2017 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane 
pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu :  
 

 
 

Zamawiający:  
BRIDGE AGENCY Sebastian Kozłowski  

ul. Dobra 56/66,  
00-312 Warszawa 

 NIP 521-293-93-16, REGON 015632493 
 

I. Przedmiot zapytania Wspólny Słownik Zamówień CPV – 48000000-8 – Pakiety oprogramowania  
i systemy informatyczne 

Przygotowanie wstępnej i finalnej wersji (aktualizacja, wprowadzenie usprawnień, zmian, korekty) 

aplikacji mobilnej do komponentu EDUPROFFESIONAL (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4) w ramach projektu pt. „STEP BY STEP”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 

Projekt zakłada wzmocnienie szans na zatrudnienie i trwałą integrację z rynkiem pracy osób młodych 

15-29 lat, szczególnie NEET, poprzez wypracowanie w międzysektorowej współpracy 

ponadnarodowej W, BA, TG nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania STEP BY STEP opartego  

o zdiagnozowane potrzeby NEET oraz wdrożenie i uruchomienie aplikacji mobilnej NEET, 

zaprojektowanej jako nowoczesnej platformy informacyjno-promocyjnej.  

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
1.2 Numer i nazwa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa 
1.3 Instytucja, w której wniosek został złożony: Centrum Projektów Europejskich 
1.4 Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 
1.5 Tytuł projektu: STEP BY STEP 
1.6 Okres realizacji projektu: od: 2016-12-01 do:  2018-12-31 
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II. Warunki które powinien spełniać Oferent (kryteria dostępu) : 

1. doświadczenie w projektowaniu aplikacji mobilnych (min. 2 aplikacje)  

2. lata doświadczenia na rynku (minimum 3 lata), 

3. dysponowanie zespołem fachowców (ilość informatyków, ilość architektów), 

Sposób oceny kryterium dostępu:  (spełnia/nie spełnia). 

 

 III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz opis 
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 

1) Złożone oferty oceniane będą wg kryteriów: 
a) Cena netto za wykonanie usługi, 
b) Okres gwarancji na system – okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia zakupu 

systemu. 
2) Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów: 

a) Cena – 80 pkt., 
b) Okres gwarancji na system – 20 pkt. 

3) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 
a) Cena (C) – C najniższa / C badana * 80 pkt., 
b) Okres gwarancji na system (G) – G = 0-5 miesięcy – 0 pkt., G = 6-11 miesięcy – 5 pkt.,  

G = 12-17 miesięcy – 10 pkt., G = 18-23 miesięcy – 15 pkt.,  
G= 24 miesiące i wyżej = 20 pkt. 

4) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 
5) Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie według wzoru: 

Ʃ = C + G 
gdzie: 
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów 
C – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena” 
G – liczba punktów przyznana w kryterium „Gwarancja” 

6) Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

IV. Procedura konkurencyjności 

W ramach procedury konkurencyjności ofert nie mogą składać podmioty/osoby powiązane 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem polegające  

w szczególności na:  
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku z małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki  

lub kurateli 

W celu spełnienia tego warunku Oferent wypełnia załącznik nr 2. 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1) Ofertę wraz załącznikami należy dostarczyć na adres biura firmy: 
BRIDGE AGENCY Sebastian Kozłowski, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa,  

poziom -1, lokal A41 
w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.2017 r., do godz. 12:00. 

2) Termin ważności składanej oferty: 60 dni od daty złożenia. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta powinna zostać przygotowana czytelnie w języku polskim na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 
3) Oferta i załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez 
osobę podpisującą Ofertę. 

4) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć także Oświadczenie o braku powiązań 
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 
zaproszenia do składania ofert oraz oświadczenie o doświadczeniu w projektowaniu aplikacji 
mobilnych (trzy wybrane projekty), doświadczeniu na rynku (liczba lat) oraz posiadaniu 
zespołu fachowców stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia (imię, nazwisko, 
stanowisko) 

5) W przypadku Oferentów zarejestrowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 
wymagane jest okazanie tłumaczenia dokumentu rejestrowego na język polski oraz okazanie 
oryginału dokumentu rejestrowego. 

VII. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1) Termin rozstrzygnięcia postępowania: 03.02.2017 r. o godzinie 12.30 
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2) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty udostępni oferentom informację o wybranym  
wykonawcy, którą będzie można uzyskać w biurze firmy BRIDGE AGENCY Sebastian Kozłowski, 
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, poziom -1, lokal A41. 

3) Termin podpisania umowy z Wykonawcą - w ciągu 60 dni od rozstrzygnięcia postępowania. 
  

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami  

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Sebastian Kozłowski, 
telefon +48 22 829 22 96. 

 
 

 
Sebastian Kozłowski 

właściciel 
 
Załączniki: 

1. Formularz oferty. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 
3. Oświadczenie o doświadczeniu w projektowaniu aplikacji mobilnych, doświadczeniu na rynku 

oraz posiadaniu zespołu fachowców.   
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
5. Regulamin konkursu. 
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