Szczecin, dnia 5 października 2011 roku
Zapytanie ofertowe nr 7/2011/Re:start
Szanowni Państwo!
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt „Re:start” (www.projektrestart.pl)
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług zgodnie z poniŜszą specyfikacją:
Projekt, realizacja, wdroŜenie systemu do wzajemnej
uczestnikami programu Restart (instrument on-line).

komunikacji

pomiędzy

Opis funkcji przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przedmiot
zamówienia.

9.
10.

11.

Informacje,
które powinna
zawierać
oferta

Rejestracja uŜytkowników systemu poprzez formularz rejestracyjny.
Przyporządkowanie uŜytkowników do poszczególnych grup funkcyjnych.
Zdefiniowanie relacji pomiędzy uŜytkownikami.
Wysyłka wiadomości do poszczególnych uŜytkowników.
Przeglądanie wiadomości wysłanych i odebranych przez uŜytkownika.
Wysyłanie przez uŜytkowników raportów po poszczególnych etapach prac.
Zamknięte forum internetowe do dodatkowej komunikacji wszystkich
uczestników programu.
System newsletterowy pozwalający na redagowanie i wysyłający wiadomości do
poszczególnych uŜytkowników oraz grup uŜytkowników.
Katalog firmy prezentujący działalność osób które skorzystały z programu
Restart.
Zarządzanie poprzez jeden panel administracyjny: uŜytkownikami, przeglądanie
wiadomości, raportów, administracja forum, treścią (system CMS),
newsletterem.
System CMS umoŜliwiający:

•

wprowadzanie oraz edycja treści, aktualności, komunikatów z wykorzystaniem
edytora WYSIWYG

•

wprowadzanie zdjęć z opcją automatycznego skalowania i wyostrzania miniatur

•

wprowadzanie plików do pobrania

•

wprowadzanie materiałów multimedialnych

•

logowanie zmian dokonywanych przez administratorów

1. opis przedmiotu zamówienia
2. termin wykonania usługi oraz harmonogram realizacji zamówienia
3. opis doświadczenia w zakresie tworzenia aplikacji internetowych, stron, portali
internetowych,
4. koszt oraz miejsce przeszkolenia administratorów systemu
5. okres, w jakim po wykonaniu usługi Zleceniobiorca będzie bezpłatnie dokonywał
drobnych kosmetycznych poprawek (np. literówki w części serwisu niedostępnej
dla administratora)
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6. koszt zlecenia (brutto)
7. koszty dodatkowe jeśli występują

Wymagania systemu:
1. Technologia wykonania systemu musi pozwalać na jego przyszłą rozbudowę
oraz tworzenie do niego dodatkowych modułów.
2. System powinien stanowić w pełni autorską aplikację internetową napisaną
przez wykonawcę pod kątem danego projektu. Nie dopuszcza się realizacji w
oparciu o rozwiązania opensourceowe i licencjonowane.
3. System musi być oparty na bazie danych MySQL w wersji 5.
4. System musi być opracowany w języku PHP w wersji 5.
5. Dostęp do systemu mus być szyfrowany poprzez SSL.
6. System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemoŜliwiające ingerencję
i wgląd osób trzecich.
7. Kodowanie znaków - Unicode UTF-8.
8. System musi wyświetlać się prawidłowo na następujących przeglądarkach
internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 7, Mozilla Firefox od wersji
3.5, Opera od wersji 9.6, Google Chrome od wersji 5.0, Safari od wersji 5.0
i wyŜej.

Informacje
dodatkowe

Instrument on-line (załoŜenia systemu do wzajemnej komunikacji) stanowi podstawę
procesu świadczenia usługi, od zgłoszenia restartera, poprzez diagnozę jego potrzeb,
świadczenie usług i po ich ewaluację, wykorzystywane przez wszystkich uczestników
procesu tj. odbiorców, uŜytkowników, ekspertów i Centrum Restart.
Instrument on-line ma słuŜyć do komunikacji wszystkich podmiotów i osób
zaangaŜowanych oraz do nadzoru nad całym procesem świadczenia usługi (w tym
monitorowaniu i ewaluacji). Stworzona zostanie baza ekspertów, mentorów i coachów,
których doświadczenie oraz obszary specjalistycznej wiedzy będą dotyczyć wszystkich
branŜ (m.in. zarządzanie, marketing, prawo, finanse, kadry, sprzedaŜ)
Łatwy dostęp do instrumentu on-line umoŜliwia śledzenie i monitorowanie przebiegu
realizacji usługi przez poszczególne strony oraz usprawni proces komunikacji między
wszystkimi stronami (uŜytkownicy, restarterzy, mentorzy, coachowie, eksperci) Centrum
Restart.
Zleceniodawca zapewni treść wszystkich podstron, komplet logotypów oraz wytyczne
odnośnie zasad wizualizacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach PO KL.
Instrument on-line będzie zamieszczony na serwerze projektu Re:start i dostępny przez
jego stronę.
Nie przewiduje się moŜliwości zamieszczenia nazwy i logotypu Wykonawcy na stronie
projektu.
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Termin wykonania zamówienia
Maksymalny termin wykonania zamówienia ustala się na 3 tygodnie od dnia podpisania
umowy.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Oferty naleŜy przesyłać do 17 października 2011 roku.
• pocztą elektroniczną na adres i.jurkiewicz@pfp.com.pl
• osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.
UWAGA: W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej prosimy
o sporządzenie oferty, wydrukowanie jej, podpisanie, zeskanowanie i wysłanie jako
załącznik do maila.

Termin
nadsyłania
ofert

Kryteria wyboru:
• zgodność oferty z zapytaniem ofertowym – 30%
• termin wykonania usługi oraz harmonogram prac – 20%
• cena – 20%
• doświadczenie – 10%
• okres, w jakim po wykonaniu usługi Zleceniobiorca będzie bezpłatnie dokonywał
drobnych kosmetycznych poprawek – 10%
• koszt i miejsce przeszkolenia administratorów w zakresie obsługi systemu – 10%

Kryteria
wyboru

Oferty spełniające warunki formalne zostaną porównane pod względem kaŜdego
w wymienionych powyŜej kryteriów. Najkorzystniejsza oferta otrzyma liczbę punktów
równą liczbie poprawnych pod względem formalnym ofert (np. złoŜono 10 ofert z czego
7 jest poprawnych pod względem formalnym, wtedy maksymalna liczba punktów wynosi
7), najmniej korzystna 1 punkt. Liczba punktów zostanie skorygowana o współczynniki
wyraŜone procentowo, zgodnie z powyŜszą informacją. Wybrana zostanie oferta, która
otrzyma największą liczbę punktów.
Forma
płatności

Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.

Zleceniodawca

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
NIP 851-22-42-911

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, informacji udziela p. Maria Czerniecka (tel. 091 312 92 21).
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