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OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA:
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zamówienia

Dodatkowe
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usługi
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zamówienia
Kryteria oceny
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WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA
KONTROLI BENEFICENTÓW DZIAŁANIA 8.1 ORAZ 8.2 PROGRAMU
OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765
Tel. 77 423 29 17; Fax 77 454 56 10
www.fundacja.opole.pl
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie odpowiedzi na
pytania oferenta: sekretariat@fundacja.opole.pl.
Wykonanie usług informatycznych polegających na kontroli beneficjentów działania
8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Nabór ofert dotyczy realizacji usług informatycznych polegających na kontroli
beneficjentów działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Szczegółowy zakres prac w ramach w/w usług regulować będzie umowa zawarta między
Zamawiającym a Oferentem. Nabór ofert skierowany jest do oferentów spełniających
poniższe wymagania, które powinny zostać udokumentowane:
- własna działalność gospodarcza,
- wykształcenie wyższe informatyczne,
- prawo jazdy kat. B,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
- znajomość wielu zagadnień informatycznych:
a) języki programowania (c, c++, c#, Java, Visual Basic, Pascal, Bash, Perl, PHP, ASP.net)
b) środowiska programistyczne (Borland c++, Borland Delphi, Visual Studio
2005/2008/2010)
c) środowiska internetowe (HTML, JavaScript, CSS)
d) systemy operacyjne (LINUX, Windows)
e) bazy danych (MySQL, MSSQL, Oracle)
f) aplikacje (MS Office, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, itp.)
g) serwery (Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Apache Web Server,
Postfix, DHCP, MySQL, Very Secure FTDP, BIND DNS Server)
h) VPN
i) urządzenia (sieciowe, hardware).
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia; Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy.
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy na okres inny, niż wynika z
terminu realizacji)
Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena brutto za przeprowadzoną kontrolę – 100%:
Punkty będą przyznawane po wyliczeniu wg wzoru:
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Zamawiający wybierze najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę.
Termin końcowy składania ofert: do dnia 28.12.2017r. godz. 10.00
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po terminie podlegają
odrzuceniu.
- oferta powinna być wypełniona zgodnie z wzorem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze;
- cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, wyrażona cyfrowo i słownie;
- każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny
w języku polskim;
- Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień/ uzupełnień
dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty.
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@fundacja.opole.pl
lub w formie wydruku w siedzibie
Fundacja Rozwoju Śląska
Ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
Z dopiskiem: „Nabór ofert – wykonanie usług informatycznych”
Między Zamawiającym, a Wykonawcą zawarta zostanie umowa określająca szczegóły
realizacji zamówienia.
Negocjacje z Oferentami:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zawarcia
umowy, w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji;
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w
przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi
zawarcia umowy;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od
ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odrzucenie Oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia
o naborze;
- jeżeli zostanie złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu;
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym ogłoszeniu, jako termin końcowy
składania Ofert.
Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszenia przed terminem
składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyny.
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- Zamawiający niezwłocznie po dokonanym wyborze opublikuje na stronie
internetowej www.fundacja.opole.pl wyniki postępowania ofertowego, ze
wskazaniem nazwy oferenta, z którym podpisana zostanie umowa.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień
Publicznych.

Opole, 21.12.2017r.
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