ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018/RPOWP
z dnia 24.04.2018 r.
na Zakup usług informatycznych i technicznych mających na celu stworzenie i uruchomienie
e-usługi PICTIME przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań ICT.

I.

Dane zamawiającego

Creativity Jakub Kulig
ul. Gajowa 7
39-200 Dębica
NIP: 8722333583
Tel: 510-655-432
e-mail: sharelockrzeszow@gmail.com
Osoba do kontaktu: Jakub Kulig

II.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Stworzenie aplikacji mobilnej.
Opis działania aplikacji: Aplikacja będzie umożliwiała edytowanie i przesyłanie zdjęć bądź
materiałów wideo, wykonanych na prywatnym smartphonie, przez uczestników danego
wydarzenia, na wspólny dedykowany serwer.
Aplikacja będzie podzielona dwa moduły:
Aplikacja webowa:
Aplikacja webowa będzie głównym interfejsem systemu. Zapewni ona dostęp do trzech
modułów:
•
•
•

Administratorów Wydarzenia - właściciel konta,
Uczestników Wydarzenia - każdy uczestnik aplikacji,
Administratorów Systemu - zespół informatyczny ze strony producenta aplikacji.

Moduł dla Administratorów Wydarzenia będzie zapewniał dostęp do galerii multimediów
wraz z wszystkimi funkcje związanymi z przeglądaniem, selekcją i edycją materiałów, a
także możliwość usunięcia filtrów nałożonych przez Uczestników Wydarzenia w celu
wykorzystania oryginalnych materiałów. Moduł będzie miał także pozostałe funkcje modułu
dla Uczestników Wydarzenia .
Moduł dla Uczestników Wydarzenia będzie zawierał pełne funkcje edycji i filtrów, tworzenie
albumów oraz udostępnianie gotowych (po obróbce lub bez) materiałów w danym
wydarzeniu oraz sieciach społecznościowych.
Strona główna, dostępna także dla nie zalogowanych Uczestników Wydarzenia, będzie
zawierała najpopularniejsze eventy, wydarzenia w okolicy (poprzez lokalizację lub wpisanie
lokalizacji w polu wyszukiwarki), wyszukiwarkę eventów i użytkowników, promowane
wydarzenia, listę ostatnich zwycięzców konkursów. Dostępna będzie też możliwość
logowania z przypomnieniem hasła oraz założenia nowego konta.
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Aplikacja mobilna:
Aplikacja mobilna zainstalowana w telefonie lub tablecie z włączoną funkcją GPS oraz
dostępem do Internetu będzie służyła jako interfejs do aplikacji zainstalowanej w chmurze
obliczeniowej. Aplikacja mobilna będzie służyła jako moduł administracyjny do zarządzania
eventami oraz jako aplikacja dla Uczestników Wydarzenia.
Funkcją aplikacji mobilnej dla użytkowników będzie wykonywanie zdjęć i nagrywanie
krótkich filmów z wydarzenia - obróbka materiałów odbędzie się za pomocą sieci neuronowej
zainstalowanej w chmurze. Wybrane przez Uczestników Wydarzenia materiały za pomocą
odpowiedniego przycisku będą wysyłane do serwera i dodawane do aktualnego eventu.
Za pomocą odpowiednich parametrów zdjęcia będą oceniane, a autorzy najlepszych z danej
kategorii zostaną nagrodzeni (różnie w zależności od kategorii oraz woli organizatorów
danego eventu).
Moduł dla Administratorów Wydarzenia będzie posiadał funkcję podglądu wszystkich
nadesłanych zdjęć, wstępną selekcję (blokowanie zdjęć oraz tymczasowe blokowanie
użytkowników) i prostą obróbkę materiałów, tworzenie katalogów/albumów z materiałami,
tagowanie, udostępnianie przez email i sieci społecznościowe.
2. Zakres czynności obejmujących wykonanie zamówienie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt relacyjnej bazy danych systemu
Projekt struktury systemu plików
Projekt API (Application Programming Interface)
Projekt strony internetowej
Projekt aplikacji mobilnej na system Android
Projekt aplikacji mobilnej na system iOS
Wykonanie API umożliwiającego przesył danych klient <> serwer
Wykonanie szablonu strony internetowej
Wykonanie silnika strony internetowej
Wykonanie modułu rejestracji, logowania i zarządzania kontem
Wykonanie modułu dodawania i zarządzania wydarzeniami
Wykonanie modułu płatności online
Moduł edytowania zdjęć online
Moduł edytowania video online
Moduł udostępniania wydarzenia kanałami komunikacyjnymi: e-mail, SMS, social
media, QR Code itd.
Wprowadzenie elementów sztucznej inteligencji
Wykonanie interfejsu graficznego aplikacji mobilnej na system Android
Wykonanie logiki aplikacji mobilnej na system Android
Połączenie aplikacji na system Android z API w chmurze
Wykonanie interfejsu graficznego aplikacji mobilnej na system iOS
Wykonanie logiki aplikacji mobilnej na system iOS
Połączenie aplikacji na system iOS z API w chmurze
Wdrożenie API na serwerze w chmurze
Wdrożenie strony internetowej na serwerze w chmurze
Testowanie API
Testowanie użyteczności strony internetowej
Testowanie wydajności strony internetowej
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•
•
•
•
•
•
•

Testowanie aplikacji mobilnej na system Android
Testowanie aplikacji mobilnej na system iOS
Usługi graficzne
Usługi UX/UI Designer
Dostosowanie strony internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0.
Dostosowanie aplikacji na system Android dla osób niepełnosprawnych
Dostosowanie aplikacji na system iOS zgodnie ze standardami "Accessibility
Programming Guide for iOS"

3. Funkcje aplikacji oraz planowane technologie:
•
Geolokalizacja za pomocą standardu GPS/AGPS:
Aplikacja mobilna powinna mieć możliwość odczytywania położenia (jeżeli urządzenie
mobilne posiada wbudowany moduł GPS) za pomocą standardu GPS/AGPS.
•
Powiadomienia powiązane z lokalizacją w danym miejscu za pośrednictwem sieci
Internet:
Aplikacja na podstawie położenia GPS/AGPS, wykorzystując połączenie internetowe,
powinna automatycznie przesyłać odpowiednie powiadomienia o wydarzeniach
(zarejestrowanych w systemie) w danym miejscu.
•
Powiadomienia SMS (bramka SMS), oraz email (serwer email), Facebook (API) i
inne sieci społecznościowe:
Możliwość przesyłania różnego rodzaju powiadomień – bramka SMS, email, Facebook (API)
oraz inne sieci społecznościowe.
•
Sieć neuronowa zajmująca się obróbką foto/wideo (nakładanie filtrów):
Aplikacja powinna mieć możliwość nakładania prostych filtrów wykorzystujących
możliwości sieci neuronowych. Filtry mogłyby być efektem nauczenia sieci przygotowanymi
przez grafika odpowiednimi obrazami.
•
Sieć neuronowa zajmująca się analizą zawartości zdjęć - wykrywanie twarzy,
osób, zwierząt, przedmiotów (w celach statystycznych i marketingowych oraz
polepszenia funkcjonowania serwisu poprzez filtrowanie zawartości materiałów):
Jedną z części aplikacji byłaby odpowiednio wytrenowana sieć neuronowa, która potrafiłaby
wykrywać różnego rodzaju obiekty na zdjęciach – postaci, twarze, zwierzęta,
przedmioty. Z tak przygotowanych materiałów tworzony byłby raport zawierający
dane o przedmiotach i ich ilościach znajdujących się na zdjęciach.
•
Chmura obliczeniowa do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem
sieci neuronowych:
Mechanizmy funkcjonowania sieci neuronowych miałyby być zainstalowane w chmurze i
obsługiwane za pomocą interfejsu webowego.
•
Chmura do utrzymywania serwisu i bazy materiałów multimedialnych:
Aplikacja oraz materiały tworzone przez użytkowników utrzymywane byłyby w chmurze.
•
Szyfrowanie danych zawartych w chmurze:
Aplikacja musi szyfrować dane, które są w niej zawarte, aby uniemożliwić dostęp do
materiałów i danych osobowych osobom niepowołanym.
•
Technologie mobilne - aplikacja na platformę Android i iOS:
Należy wykonać aplikację mobilną na system iOS oraz Android, która komunikowałaby się z
aplikacją zainstalowaną w chmurze (główną częścią systemu)
•
Technologie webowe - interfejs do systemu za pomocą aplikacji internetowej:
Dostęp do głównej części aplikacji przez przeglądarkę internetową.
•
Otwarte standardy, opublikowane API:
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Aplikacja powinna opierać się na otwartych standardach i posiadać udostępnione publicznie
API, aby osoby trzecie mogły same na własną rękę projektować różnego rodzaju dodatki.
•
Dostęp mobilny do danych i aplikacji:
Aplikacja ma pozwalać na zdalny dostęp do danych za pomocą dedykowanej aplikacji na
platformę iOS oraz Android.
• Automatyczne generowanie prezentacji multimedialnych
Aplikacja ma mieć możliwość automatycznego generowania prezentacji wideo z materiałów
zebranych podczas eventu.
Kody CPV:
- 72000000-5 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia)

III.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usług informatycznych i technicznych, dzięki którym
wytworzona zostanie innowacyjna e-usługa PICTIME.

IV.

Harmonogram realizacji zamówienia/termin realizacji umowy

Zamawiający ustala następujące termin realizacji zamówienia:
- Termin wykonania, instalacji i uruchomienia e-usługi PICTIME określa się na dzień: 30
listopada 2018 roku.
Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą
Zamówienia umowę. Planowany termin podpisania umowy w ciągu 14 dni od wyboru
Wykonawcy (bieg liczy się od dnia poinformowania wybranego oferenta drogą
elektroniczną).

V.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wykaz trzech zrealizowanych zamówień na kwotę min. 100 tys. zł netto każdy,
stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie trzech zamówień na kwotę min. 100 tys. zł
netto każdy (faktura lub umowa lub wyciąg z konta bankowego)

Oferta powinna spełniać następujące warunki:
a) językiem sporządzenia oferty musi być język polski i musi mieć formę pisemną,
b) musi być kompletna (wypełniona we wszystkich polach) i zawierać wszystkie
załączniki określone w niniejszym zapytaniu tj. prawidłowo wypełniony formularz
ofertowy stanowiący załącznik nr 1, wykaz trzech zrealizowanych zamówień na kwotę
min. 100 tys. zł netto każdy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
dokumenty potwierdzające zrealizowanie trzech zamówień na kwotę min. 100 tys. zł
netto każdy (faktura lub umowa lub wyciąg z konta bankowego),
c) wszystkie składane dokumenty winny być na ostatniej stronie opieczętowane
pieczęcią Oferenta, podpisane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta, zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym.
d) Oferent ponowi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
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e) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania
ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia ofert nie zawierających ww.
informacji oraz wymaganych załączników. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Wiedza i doświadczenie
O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i
doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia umożliwiające prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna 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 co najmniej 2
zlecenia na utworzenie dedykowanych aplikacji mobilnych na system Android bądź IOS do
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz 1 zlecenie na dowolny system informatyczny i
telekomunikacyjny do świadczenia usług drogą elektroniczną o minimalnej wartości 100 tys.
zł netto każdy z nich. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę Wykazu zrealizowanych zamówień (załącznik nr 2) wraz
z potwierdzeniem ich wykonania w formie faktury lub umowy lub wyciągu z konta
bankowego. Do spełnienia kryterium wystarczające będzie przedstawienie jednego z powyżej
wymienionych dokumentów.
2. Dodatkowe warunki
1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuję się do udzielenia
Zamawiającemu gwarancji i zapewnia świadczenie usług serwisowych na okres
minimum 36 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru aplikacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania aplikacji „pilotaż” w terminie do
30 dni roboczych od daty podpisania umowy. Przez wersję „Pilotaż” rozumie się
aplikację posiadającą funkcjonalności takie jak: tworzenie wydarzeń, wysyłanie
zaproszeń do wydarzeń, robienie zdjęć, możliwość dodawania zdjęć na wspólny serwer,
edytowanie zdjęć, tworzenie prezentacji w czasie rzeczywistym, która może mieć już
pierwszych użytkowników (testerów), i którzy mogą wskazywać na pierwsze błędy w
różnych środowiskach i warunkach pracy programu.
3. W przypadku opóźnienia wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% należnego wynagrodzenia brutto
liczonego od kwoty brutto określonej w ofercie przez wykonawcę za każdy dzień
opóźnienia oddania aplikacji.
4. W ramach umowy wykonawca zobowiąże się na czas reakcji na błędy w ramach
udzielonej gwarancji nie dłuższy niż 72h liczony od momentu zgłoszenia błędu drogą emailową.
5. W przypadku zwłoki w usunięciu zgłoszonego błędu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% należnego wynagrodzenia brutto
liczonego od kwoty brutto określonej w ofercie przez wykonawcę za każdy dzień zwłoki
w usunięciu błędu. Po upłynięciu 72 godzin od momentu zgłoszenia błędu lub awarii kara
umowna naliczana będzie za każde rozpoczęte 24 godziny o terminu, który upłynął na
usunięcie błędu.
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VII.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przyjęto następujące kryteria punktowe:
1) Cena netto 100%
Lp.
Kryterium
1.
Cena netto „C”
SUMA

Liczba punktów (waga)
100
100

Ocena Oferty (O) nastąpi na podstawie wyniku kryterium Ceny netto (C)
O=C
W ramach kryterium „Cena netto” oferta może otrzymać do 100 pkt. Najwyższą liczbę
punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego
wzoru:
liczba punktów oferty ocenianej = (cena netto oferty z najniższą ceną / cena netto oferty ocenianej )x
100 pkt

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą i w
trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia. Cena oferty musi być podana w zł polskich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a
wybranym oferentem będą prowadzone w walucie złoty polski.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za
kryterium „Cena netto”. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, zastosowane zostaną ostateczne
negocjacje cenowe w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą
najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych,
Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio
wydłużona.
Wyniki postepowania będą wysłane do wszystkich Oferentów za pośrednictwem
korespondencji e-mailowej i upublicznione za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności oraz
strony internetowej firmy.
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
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VIII.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
a. Osobiście
b. Pocztą (list polecony, kurier)
c. Pocztą elektroniczną
Oferty należy złożyć/przesłać do końca dnia 02.05.2018.
Oferty, które wpłyną po dacie 02.05.2018 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Adres do korespondencji: Creativity Jakub Kulig, ul. Gajowa 7, 39-200 Dębica z dopiskiem
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2018/RPOWP z dnia 24.04.2018 r.”

IX.

Termin składania oferty

Ostateczny termin składania ofert upływa na koniec dnia 02.05.2018

X.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem
merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę za całość zamówienia. Poprzez pojęcie to
rozumie się cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzącą wątpliwości
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zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności jest niższa o 30% od wartości szacowanej wartości zamówienia
(powiększonej o podatek od towarówi usług).
W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują
mu środki ochrony prawnej.

XI.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających,
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w niniejszym
zapytaniu ofertowym lub w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego i są ściśle związane z przedmiotem umowy i
warunkują jej prawidłowe wykonanie. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne
stosowanie zasady konkurencyjności.

XII.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następującym
zakresie
i
na
następujących
warunkach:
1. Zmiany przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych
wpływających na warunki realizacji umowy oraz zmiany umowy o dofinansowanie projektu,
2. Zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie
niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;
3. Zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności,
których
nie
można
było
przewidzieć
w
chwili
zawarcia
umowy;
4. Zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o
czas
jej
występowania;
5. Zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez
wykonawcę.
6. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w
odniesieniu
do
tej
części
wynagrodzenia,
której
zmiana
dotyczy,
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.

XIII.

Dodatkowe informacje

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – dlatego nie jest możliwe stosowanie środków
odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.
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3. Zamawiający ma prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość
danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do
wglądu na wezwanie Zamawiającego.
4. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmian całości lub części zapytania ofertowego – przed upływem terminu składania ofert
(w takiej sytuacji Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach – jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian),
- zamknięcia procedury wyboru oferty bez podania przyczyny,
- odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny,
- unieważnienia postępowania w przypadku, gdy podmioty biorące udział w postępowaniu
wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi.
5. Informacja dotycząca rozwiązań równoważnych:
a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazw konkretnych producentów,
rozwiązań technicznych lub technologii ma na celu określenie klasy funkcjonalności,
przeznaczenia sprzętu / oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia i służy
ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego
producenta;
b) Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest
wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego;
c) Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy
jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze
oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu
zamówienia;
d) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem
równoważności złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem
równoważności spoczywają na Wykonawcy.

XIV.

Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego

Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http://rzeszow.sharelock.pl
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim podmiotom uczestniczącym w przetargu oraz zamieści na
swojej stronie internetowej. Po wprowadzeniu zmian w Zapytaniu Ofertowym termin
składania ofert biegnie na nowo, tj. 7 dni od wprowadzonych zmian w zapytaniu.
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