
 

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

Pępowo, 06.02.2015 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 50/POPT/2015 

 

Opracowanie narzędzia informatycznego na potrzeby Systemu monitoringu parametrów 

realizacji strategii 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 monitoringu parametrów 

realizacji strategii funkcjonującej za pośrednictwem strony internetowej projektu: 

„Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i 

jakości usług publicznych” (www.uslugipubliczne.pl).  

1) Wymagania wstępne narzędzia 

a. Gromadzenie i przetwarzania danych związanych z projektami prowadzonymi przez 

LGD+2 

b. Możliwość tworzenia własnych analiz i wizualizacji (w formie raportów) 

c. Możliwość rozszerzania schematu danych zgodnie z nowymi wymaganiami – bez 

destabilizacji działania systemu 

d. Elastyczne mechanizmy dot. dostępu do danych, wspierające rozproszony system 

zarządzania informacją 

2) Narzędzie musi zawierać następujące elementy: 

a. Interfejs redaktorski (do zarządzania danymi) oraz interfejs publiczny (z opcjonalną 

częścią dostępną uprawnionych użytkowników 

b. Moduł kontroli dostępu do części redaktorskiej serwisu oraz opcjonalnej części 

publicznej dostępne: zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, rolami 

c. Wbudowane mechanizmy weryfikacji/walidacji wprowadzanych danych 

d. Moduł udostępniania i integracji danych zewnętrznych, wykorzystujący otwarte 

formaty i technologie wymiany danych z wbudowanymi mechanizmami kontroli 

dostępu do danych oraz zapewniającymi bezpieczne techniki wymiany danych 

e. Moduł wizualizacji danych: 

i. Moduł wykresów: definicja metadanych, typów, wizualizacja 

ii. Moduł interaktywnych wizualizacji 

iii. Moduł wizualizacji danych na podkładach mapowych 

f. Moduł formularzy interaktywnych, pozwalających na zarządzanie treściami 

przetwarzanymi w systemie 

 

Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) przenieść na rzecz Zamawiającego prawa do użytkowania narzędzi wytworzonych                    

w ramach Umowy,  

b) udzielić 12-miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi, 

c) 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.  

 

http://www.uslugipubliczne.pl/
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Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

 

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)  czas realizacji, 

       e)  termin ważności oferty, 

        

 

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

sporządzenia. Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

Adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, ul. Powstańców 

Wlkp. 43, 63-830 Pępowo. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres 

biuro@uslugipubliczne.pl lub biuro@wielkopolskagoscinna.pl pod warunkiem wysłania 

dokumentów także pocztą (w tym przypadku decyduje data nadania). 

 

VI. Termin składania ofert mija 13.02.2015 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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