Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. 76 740-02-200, faks 76 740-02-201

Ścinawa, 05.01.2018r.
IR.271.1.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa zamierza udzielić
zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000
EURO.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa

NIP 692-22-61-396
REGON 390647564

2. Opis przedmioty zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup programu do nadzorowania i rozliczania
inwestycji prowadzonych przez Gminę Ścinawa.
Niniejsze zamówienie obejmować będą w szczególności:
• wdrożenie systemu informatycznego do monitorowania i rozliczania robót
budowlanych pomiędzy Wykonawcą Robót, Inżynierem i Zamawiającym,
•

przeprowadzenie szkolenia zespołu Zamawiającego.

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia:
a. Instalacja i uruchomienie systemu
1) System zostanie zainstalowany na serwerze administrowanym przez Wykonawcę.
2) Wykonawca przekaże dostęp do panelu administgracyjnego systemu umożliwiający
zarządzanie kontami użytkowników
b. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie możliwości
wykorzystania systemu
1) Czas trwania szkolenia: 6h.
2) Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego Zamawiający udostępni salę
szkoleniową.
3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykwalifikowanej i doświadczonej
kadry szkoleniowej.
4) Łączna liczba uczestników szkolenia nie przekroczy 25 osób.
5) Program i czas szkolenia musi zapewniać możliwość zapoznania pracowników
Zamawiającego ze wszystkimi funkcjonalnościami systemu.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU:
Przeznaczenie systemu
1) Głównym przeznaczeniem Systemu ma być zautomatyzowane rozliczanie
kontraktów na roboty. System musi być zgodny z procedurami rozliczania robót.
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System musi obsługiwać zarówno kontrakty rozliczane obmiarowo jak
i ryczałtowo.
2) Wdrożenie systemu pozwala przede wszystkim wyeliminować ryzyko
wystąpienia błędów rachunkowych w dokumentach rozliczeniowych.
Wymagania funkcjonalne
Oferowany system musi posiadać wszystkie wskazane poniżej funkcjonalności.
Użytkownikami Systemu mają być jednocześnie pracownicy Wykonawcy Robót,
Inżyniera oraz Zamawiającego. System musi obsługiwać proces zatwierdzania postępu
robót i generować wszystkie dokumenty rozliczeniowe stanowiące podstawę do
wystawienia faktury.
Poniżej przedstawiono listę wymaganych funkcji systemu:
• wspomaganie tworzenia i edycji przedmiaru Robót,
o możliwość dodawania, zerowania lub zmiany pozycji przedmiarowych wraz
z rejestracją zmian,
o rozbijanie pozycji przedmiarowych/wykazu cen ryczałtowych na elementy
składowe w trakcie realizacji kontraktu.
• wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,
• archiwizacja dokumentów poświadczających wykonanie Robót,
• wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru,
• wspomaganie procesu zmian w umowie zgodnie z Ustawą Prawo zamówień
publicznych:
o rejestrowanie protokołów konieczności i negocjacji,
o rejestrowanie aneksów do kontraktów
o obsługa procedury zatwierdzania protokołów konieczności i negocjacji,
o możliwość przeglądania wszystkich wersji przedmiarów lub tabel cen
ryczałtowych,
• automatyczne generowanie następujących dokumentów rozliczeniowych :
o Książki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru,
o Rozliczenia Wykonawcy,
o Dokumentów poświadczających płatności przejściowe u płatność końcową,
należne wykonawcy,
• bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Robót na podstawie
danych z dokumentów rozliczeniowych – Zamawiający musi mieć dostęp do
bieżących informacji nt. ilości i wartości:
o robót będących w trakcie weryfikacji u Inżyniera,
o robót zatwierdzonych przez Inżyniera,
o robót odrzuconych przez Inżyniera,
• monitorowanie wartości i zakresu robót realizowanych przez podwykonawców z
możliwością stworzenia raportu zawierającego informacje o termiach realizacji robót,
czasie ich rozliczenia, kwotach poszczególnych płatności odrębnie dla każdego
podwykonawcy,
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• obsługa procesu zatwierdzania podwykonawców,
• możliwość generowania i archiwizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych wg
zdefiniowanych wskaźników monitorowania,
• określanie wartości początkowej środków trwałych w części wynikających z
rozliczanych kontraktów,
• automatyczne powiadamianie użytkowników poprzez e-mail o istotnych zdarzeniach
dotyczących procedury rozliczania robót:
Wymagania niefunkcjonalne
1) Systemu musi funkcjonować na zasadzie tzw. „cloud computing”, która umożliwia
pracę wielu użytkowników jednocześnie na tych samych danych przechowywanych na
głównym serwerze administrowanym przez Wykonawcę.
2) Architektura systemu musi być minimum wielowarstwowa zgodnie z wzorcem MVP
lub MVC. Wymagane warstwy to co najmniej: warstwa prezentacji (tzw. cienki
klient), warstwa logiki, DAO, warstwa danych.
3) Nie dopuszcza się sytuacji, w której konieczne byłoby instalowanie jakiegokolwiek
oprogramowania na komputerach użytkowników za wyjątkiem dowolnego systemu
operacyjnego (w tym typu UNIX) i przeglądarki WWW (Internet Explorer, Firefox i
Chrome).
4) System musi zapewniać walidację formularzy uwzględniającą specyfikę kontraktów
na roboty.
5) System musi posiadać panel umożliwiający administrowanie użytkownikami
(dodawanie, zmiana i usuwanie użytkowników oraz przydzielanie im uprawnień).
Bezpieczeństwo danych
1) Wymagana jest całkowita separacja danych udostępnianych Wykonawcom i
Inżynierom od danych systemów obecnie działających u Zamawiającego.
2) Oferowany system będzie posiadać wydzielone konta dla trzech grup użytkowników:
Zamawiającego , Wykonawcy, Inżyniera.
3) System musi posiadać mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym
usunięciem lub zniszczeniem danych przez użytkownika.
4) Przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników system musi posiadać mechanizmy
zabezpieczające przed niezamierzonym nadpisywaniem danych i utratą spójności
przechowywanych informacji.
5) Każdy użytkownik systemu otrzyma indywidualne konto chronione hasłem.
6) Hierarchia uprawnień musi pozwalać na wyłączenie poszczególnym użytkownikom
możliwości wykonywania każdej akcji w systemie poza przeglądaniem danych.
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Lokalizacja:
Dostawa do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
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Termin wykonania, realizacja zamówienia:

Uruchomienie systemu i przekazanie dostępu
Zamawiającemu

Do 10 dni po podpisaniu
umowy

Przeszkolenie personelu w zakresie możliwości
wykorzystania systemu

W terminach uzgodnionych
z Zamawiającym.
3

GMINA ŚCINAWA, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. 76 740-02-200, faks 76 740-02-201

Okres dostępu do systemu oraz wparcie techniczne

40 miesięcy
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Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP i nie podlegając wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, PZP.

6

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności gospodarczej lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
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Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w
złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
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Płatności:
Jednorazowa z terminie 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wypełnionej
faktury lub innego dokumentu księgowego do sekretariatu ( I piętro) Urzędu
Gminy Ścinawa ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa w formie przelewu po uprzednim
zrealizowaniu umowy.
Podstawą zapłaty faktury jest protokół zdawczo- odbiorczy potwierdzający
realizację całego przedmiotu zamówienia.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
oferty:
Kryterium wyboru:
a) Cena – 100%:
W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
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gdzie:
K1- liczba punktów jaką otrzyma oferta „x” za kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cx- cena oferty „x”
Max ( C ) – maksymalna liczba punków jaką może otrzymać oferta w kryterium
„cena”
10 Określenie miejsca i terminu składania oferty:
• ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku
polskim;
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• oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i)
wykonawcy;
• wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty;
• ofertę należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do dnia 13.01.2018r.
do godz. 13:00, na adres Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59330 Ścinawa (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ścinawa), osobiście w
Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa (tj. I piętro w
sekretariacie urzędu);
• każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11 Zawartość oferty:
Koperta powinna zawierać opis: „Oferta na zakup programu do nadzorowania i
rozliczania inwestycji prowadzonych przez Gminę Ścinawa”. Oferta powinna
zawierać wypełniony formularz ofertowy- Załącznik nr 1.
12 Kontakt:
Anna Głowacz tel. 76/7400215, e-mail: aglowacz@scinawa.pl.
13. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn na każdym etapie postępowania.
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Załącznik nr 1
pieczęć wykonawcy

OFERTA
Do Gminy Ścinawa
Ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa

Ja (My), niżej podpisany(ni)………………………………………………...………..…………
Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………….………………
(pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)

……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………………
(adres siedziby wykonawcy/ wykonawców)

NIP: ……………………………………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………………………………………………
Konto bankowe: ………………………………………………………………………………..
Tel.: ……………………………………………………………………………………………..
Faks: …………………………………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę szafy, urządzeń i oprogramowania dla
Gminy Ścinawa:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
L.p. Element zamówienia

Cena netto
PLN

1

Opłata za system

2

Miesięczna opłata
eksploatacyjna

Cena brutto

………………….

PLN
………………….
Słownie złotych: …………..

………………….

………………….
Słownie złotych: …………..

Cena przedmiotu całego zamówienia brutto wyniesie ( pkt.1 + 40 x pkt.2)
……………………………………….zł
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Słownie złotych: ………………………………………………………………………..
2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty.
3. Nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do
kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………..
tel. ……………………………………… fax …………………………………………
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych.

………………………..., dnia ……………………r.

………………………………..
(podpis wykonawcy)

7
GMINA ŚCINAWA, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA

