
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 

Pępowo, 24.10.2013 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/POPT/2013 

 

Opracowanie narzędzia informatycznego na potrzeby platformy komunikacji i współpracy oraz 

przeprowadzenie szkolenia w zakresie wdrożenia opracowanego narzędzia informatycznego w 

projekcie: „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i 

jakości usług publicznych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna.  

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w 

Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo 

 

II. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe  

 

III. Przedmiot zamówienia:  

 

1. Opracowanie narzędzia informatycznego na potrzeby platformy komunikacji                              

i współpracy funkcjonującej za pośrednictwem strony internetowej projektu: „Partnerstwo 

samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług 

publicznych” (www.uslugipubliczne.pl).  

1) Narzędzie musi zawierać następujące elementy: 

a) wewnętrzny kalendarz spotkań, 

b) wall Posts, umożliwiający pozostawienie wiadomości na tablicy, sortowanie wiadomości 

według daty dodania przez użytkowników, 

c) wewnętrzne wiadomości – przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym bez adresu 

email.  

2) Narzędzie komunikacji międzypartnerskiej i międzysektorowej wykonane musi być w 

technologii PHP w oparciu o bazy MySQL. Dostęp do narzędzi w obrębie strony  

internetowej „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia 

dostępności i jakości usług publicznych”. 

3) Wdrożenie wybranych bezpłatnych narzędzi informatycznych: Prezi, dropbox i Infogr.am 

 

Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) przenieść na rzecz Zamawiającego prawa  do użytkowania narzędzi wytworzonych                    

w ramach Umowy,  

b) zaadaptować na potrzeby platformy narzędzia określone w pkt. 3) 

c) udzielić 12-miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi, 

d) przygotować narzędzie zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POPT 

2007 – 2013 oraz zasadami znaku POPT 2007 – 2013, instrukcję oznakowania 

przedsięwzięć realizowanych w ramach POPT 2007 – 2013.  

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2013 r. 

 

2. Przeprowadzenie szkolenia oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla 

pracowników punktów kontaktowo – informacyjnych oraz kadry projektu w zakresie 

wdrożenia narzędzia informatycznego, o którym mowa w pkt. 1. Łączny czas pracy 

szkoleniowca wynosi 10 godzin, przy czym przygotowanie materiałów szkoleniowych nie 

może przekroczyć 4 godzin. Szkolenie odbywać się będzie w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, w miejscu z dostępem do  sprzętu komputerowego dla każdego uczestnika. 

 

 

http://www.uslugipubliczne.pl/
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Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) uzupełnić dokumentację szkoleniową zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 

b) osobiście wykonać usługi szkoleniowe; 

 

Termin realizacji: od 18.11.2013 r. do 15.12.2013 r. 

 

IV. Złożona oferta powinna zawierać: 

a) nazwę i adres oferenta, 

b) cenę brutto wyrażoną w polskich złotych za wykonanie usługi o której mowa w pkt. 1, 

c) cenę za wykonanie usługi, o której mowa w pkt 2, z tym, że: 

- cenę ofertową należy skalkulować jako cenę brutto za jedną godzinę szkoleniową; 

- cenę wyrazić w polskich złotych, 

- w cenie brutto należy uwzględnić wszystkie należności publiczno – prawne Wykonawcy 

     oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

       d) czas realizacji, 

       e)  termin ważności oferty, 

       f) wskazanie osoby, która przeprowadzi szkolenie, o którym mowa w pkt. 2  oraz oświadczenie, 

            że posiada ona właściwe umiejętności i kompetencje do wykonania zlecenia.  

 

Oferta musi być opatrzona podpisem osoby sporządzającej ofertę oraz zawierać datę sporządzenia. 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@uslugipubliczne.pl lub przesłać/dostarczyć 

do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, ul. Powstańców Wlkp. 

43, 63-830 Pępowo, z dopiskiem: „Opracowanie narzędzia informatycznego na potrzeby platformy 

komunikacji i współpracy oraz przeprowadzenie szkolenia informatycznego w projekcie: Partnerstwo 

samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” 

V. Termin składania ofert mija 29.10.2013 r. 

Bierze się pod uwagę datę wpłynięcia lub dostarczenia dokumentów pod wskazane adresy.  

 

 

 

W imieniu zamawiającego: 

    

Marian Poślednik 

      Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

      „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

w Pępowie 
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