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Katowice, 1 grudnia 2016 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 20 tys. zł netto,  

na Studium Wykonalności dla projektu Mobilne Śląskie, wraz z wszystkimi 

wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą załącznikami do wniosku,  

wnioskiem aplikacyjnym oraz dokumentacją techniczną  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Śląska Organizacja Turystyczna  

ul. Mickiewicza 29 

40-085 Katowice,  

tel. 32/ 207 207 1 

e-mail: agnieszka.sikorska@silesia-sot.pl 

osoba do kontaktu: Agnieszka Sikorska  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 Studium Wykonalności dla projektu Mobilne Śląskie, wraz z wszystkimi 

wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą załącznikami do wniosku, wnioskiem 

aplikacyjnym oraz dokumentacją techniczną funkcjonalno-użytkową.  
(kod CPV 71241000-9; CPV 71242000-6) 

  

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego 

schematu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy.  

3. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej 

pieczęcią firmy oraz napisem: "Oferta na wykonanie Studium Wykonalności dla 

projektu: Mobilne Śląskie".  

4. O udzielenie zamówienie może ubiegać się dwóch lub więcej wykonawców.  

5. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów: 

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj: Śląska Organizacja Turystyczna,  

ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice; wieża A, piętro 18, pokój 1824.  

- elektronicznie na dres mailowy: agnieszka.sikorska@silesia-sot.pl 

w terminie: nie później niż do dnia 09.12.2016 r. do godz. 10.00 

 

IV. WYBÓR OFERTY 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował jednym 

kryterium: ceną ofertową. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty 

związane z realizacją całości zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę 

brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).  
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2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy/Wykonawcom, który/rzy spełni 

wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą (tj. najniższa cena ofertowa). 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji zamówienia (tj. zakończenia realizacji prac) ustala się na 2 tygodnie 

przed planowanym terminem zakończenia naboru do konkursu 2.1. RPO WSL na lata 

2014-2010 (termin ogłoszenia konkursu przez IZ dla działania 2.1  to 30.11.2016; 

termin zakończenia naboru do konkursu 28.02.2017 r godz. 12.00) w wykonanie 

dokumentacji technicznej w terminie do 10 stycznia 2017 r. Termin rozpoczęcia prac: 

3 dni po podpisaniu umowy; podpisanie umowy do 3 dni od daty wyboru wykonawcy.  

2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca: 

2.1.przygotuje Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym: 

 Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (w skrócie: RPO WSL); 

 Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR 

stanowiąca załącznik do ogłoszenia o konkursie w ramach Działania 2.1 

 Wzorem tabel do analizy finansowej załączonym do ogłoszenia o konkursie w 

ramach Działania 2.1. 

2.2.  przygotuje wniosek aplikacyjny wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami,  

2.3. przygotuje dokumentację techniczną funkcjonalno-użytkową będącą załącznikiem 

do SW dla projektu Mobilne Śląskie wraz z kosztorysem.  

 

Dokumentacja techniczna powinna być wykonana wg następujących wstępnych założeń:  

a). Stworzenie systemu tematycznych aplikacji mobilnych wraz z oprogramowaniem do ich 

generowania i zarządzania.  

b). Rozbudowa wersji mobilnej slaskie.travel i jej optymalizacja celem zwiększenia dostępu 

do  zawartości.   

c). Rozbudowa wersji webowej slaskie.travel celem zapewnienia większej dostępności do 

zdigitalizowanych zasobów serwisu.  

d). Digitalizacja zasobów kulturowych województwa śląskiego.  

 

3. Studium Wykonalności oraz dokumentacja techniczna funkcjonalno- użytkowa wraz z 

niezbędnymi załącznikami będą wykonane i dostarczone Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej, w formacie doc. oraz xls (program Microsoft Word oraz Microsoft Excel) 

na płycie CD lub DVD oraz w wersji drukowanej wg wymogów konkursu 2.1.  

4. Wykonawca przewidzi w kalkulacji ceny następujące elementy: 

a). co najmniej 1 wizytę na tydzień w siedzibie Zamawiającego celem ustalania 

szczegółów realizacji zamówienia. 

b) ew. poprawki i korekty oraz aktualizacje do studium wykonalności, załączników, 

wniosku aplikacyjnego i dokumentacji technicznej, które będą niezbędne do 

prawidłowego złożenia wniosku do konkursu 2.1.   

c) poprawki formalne i merytoryczne dot. wniosku w trakcie oceny.  
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zapewniające 

wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna 

wiedza i doświadczenie - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał następujące 

zamówienia: 

a)      co najmniej 3 projekty z zakresu   IT, o łącznej wartości projektów nie 

mniejszej niż 1 mln zł, w tym jednego o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł.  

2. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zapewniające 

wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna 

wiedza i doświadczenie)  - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie 

ich łączny potencjał kadrowy i kwalifikacje) 
 

a)      kierownik projektu (1 osoba), posiadający minimum 5 letnie 

doświadczenie zawodowe (a.1.) w tym celu należy opisać charakter 

zatrudnienia w okresie ostatnich 5 lat), w tym co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem ds. przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych i wniosków aplikacyjnych w sferze funduszy 

europejskich (a.2.) wskazać wykaz i czas realizacji projektów o charakterze 

wniosków aplikacyjnych).  

b) ekspert ds. projektów unijnych – minimum 1 osoba, która uczestniczyła w 

przygotowaniu 5 projektów związanych z branżą IT współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej (wymienić projekty tj. przedmiot projektu, 

beneficjenta projektu), w tym posiada doświadczenie w sporządzaniu 

dokumentacji aplikacyjnej (analiz, studiów wykonalności) - w tym celu 

należy opisać zakres prac wykonywanych w przygotowywanych 

dokumentacjach.)   

c)      ekspert ds. projektów IT (co najmniej 1 osoba), posiadająca minimum 5 

letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu lub projektowaniu 

systemów IT (w tym oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej) 

(w tym celu opisać charakter wykonywanej pracy i zakres wykonywanych 

opracowań, wskazać beneficjenta oraz czas ich wykonywania) mająca 
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doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji technicznej i funkcjonalno-

użytkowej z dziedziny IT w co najmniej 3 projektach dofinansowanych z 

funduszy europejskich (należy wymienić te projekty wskazując ich 

przedmiot i beneficjenta, na rzecz którego były wykonywane oraz krótką 

charakterystykę tych projektów).  

d)       ekspert ds. analiz finansowych/ ekonomicznych (co najmniej 1 osoba), 

posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania analiz na 

potrzeby studiów wykonalności dla min. 5  projektów (w tym celu należy 

wskazać przedmiot projektu i beneficjenta),  

Załączniki:   
- formularz ofertowy wraz z proponowanym harmonogramem prac.  

- odpis KRS/EDG firmy lub wszystkich firm ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia.  

- wykaz doświadczenia wykonawcy na poświadczenie warunku VI. 1 wraz z referencjami 

potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień.  

- wykaz osób i ich doświadczenia (w przypadku pkt. VI 2).    

 


