Warszawa, 17 lipca 2012

Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”
(dalej: Projekt)
1. Zamawiający.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Tel.: 0 22 489 64 90
Fax: 0 22 489 64 91
2. Postanowienia ogólne.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich
wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający
i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub
drogą elektroniczną.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
A. Opracowanie projektu oraz emisja reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją imprez
towarzyszących zakończeniu Projektu.
Kody CPV: 79970000-4 – Usługi publikacji, 642160000-3 – Elektroniczne usługi przekazywania
wiadomości i informacji, 72400000-4 – Usługi internetowe.
B. Zrealizowanie usługi rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line za pośrednictwem stron
internetowych z konferencji podsumowującej Projekt (w powiązaniu z realizacją części A
zamówienia).
Kody CPV: 92100000-2 – Usługi kinematograficzne oraz video, 72400000-4 – Usługi internetowe.
C. Realizacja obsługi technicznej, w szczególności oprawy multimedialnej konferencji podsumowującej
Projekt oraz przygotowanie przestrzeni wystawienniczej na potrzeby Targów Wiedzy towarzyszących
konferencji podsumowującej Projekt.
Kody CPV: 79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów, 921000002 – Usługi kinematograficzne oraz video.
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3.2. Szczegółowy zakres zamówienia:
CZĘŚĆ A: Reklama w Internecie

Opis pozycji zamówienia

-

Opracowanie oraz emisja reklamy graficznej w programie
typu komunikator internetowy lub poczta elektroniczna
użytkowników serwisu, który posiada min. 5 mln
zarejestrowanych użytkowników.

Forma reklamy (narzędzie):
- Banner (rozmiar minimum 400x500) (statyczny lub
dynamiczny).
- Ekspozycja komunikatu po zalogowaniu użytkownika –
komunikat startowy.
Kliknięcie w banner powinno spowodować przekierowanie
do wskazanej witryny.
Targetowanie ze względu na wiek: grupa docelowa 15-35 lat.

Liczba reklam (kreacji) –
terminy emisji, skuteczność
oddziaływania

1 ogłoszenie (kreacja)
Emisja w terminie:
od 3 do 16 września 2012
(daty emisji mogą ulec
przesunięciu jednak emisja nie
może rozpocząć się później niż
5 września 2012)
Liczba unikalnych
użytkowników, do których
zostanie skierowany komunikat nie mniej niż 1 000 000 UU

- Przygotowanie kreacji, opracowanie techniczne ogłoszenia
i przygotowanie go do emisji na podstawie materiałów
źródłowych dostarczonych przez zamawiającego.

CZĘŚĆ B: Rejestracja w czasie rzeczywistym oraz transmisja w Internecie konferencji
podsumowującej Projekt
Przedmiotem tej części zamówienia jest realizacja usługi rejestracji audiowizualnej (nagrywanie dźwięku i obrazu)
oraz transmisji on-line (streaming video) poprzez odpowiednie, w szczególności administrowane przez
Zamawiającego, strony internetowe. Usługa dotyczy Konferencji podsumowującej Projekt zaplanowanej w dniu 11
września 2012 r.
Rejestracja i transmisja odbywać się będzie w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie
z załączoną agendą spotkania (załącznik nr 4).
Warunki techniczne realizacji usługi zapewnione przez Zamawiającego:
1. Miejsce realizacji usługi – Warszawa, sala konferencyjna Centrum Nauki Kopernik.
2. Termin i godziny udostępnienia pomieszczeń w CNK:
- przygotowanie do realizacji usługi: w dniu 11 września 2012 w godz. 7.00 do 10.30
- demontaż urządzeń i opuszczenie miejsca realizacji usługi: w dniu 11 września 2012 w godz. 16.00 do 20.00
- planowy termin rozpoczęcia transmisji: w dniu 11 września 2012 - godz. 11.30
- planowy termin zakończenia transmisji: w dniu 11 września 2012 - godz. 15.30.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szczegółowych warunków technicznych, którymi
dysponuje Centrum Nauki Kopernik oraz dokonanie ustaleń z Centrum Nauki Kopernik, w celu
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prawidłowego wykonania usługi, szczególnie dotyczy to zapewnienia odpowiedniego naświetlania
i nagłośnienia. Załączamy standardową informację na temat warunków technicznych w CNK (załącznik nr 5).
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za organizację Konferencji
w Centrum Nauki Kopernik.
Warunki techniczne realizacji zamówienia zapewniane przez Wykonawcę – rejestracja audiowizualna
Konferencji
1. Współpraca z Zamawiającym i innymi podwykonawcami Zamawiającego w celu prawidłowego zrealizowania
rejestracji, na każdym etapie produkcji.
2. Wskazana wcześniejsza wizyta techniczna - dokumentacyjna w każdym z miejsc, w których będzie odbywała
się usługa.
3. W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowego wyposażenia lub usług technicznych niezbędnych
do prawidłowego przeprowadzenia usługi, obowiązek ten będzie spoczywał na Wykonawcy.
4. Gotowość techniczna ekip min. godzinę przed rozpoczęciem transmisji, przekazanie informacji
po przeprowadzeniu testów do Zamawiającego.
5. Wszystkie rejestracje w standardzie min. HDV (rozdzielczość 1080p).
6. Montaż na żywo.
7. Przekazanie zmontowanego materiału w jakości min. HDV, wg następującej specyfikacji:
a. zmontowana i udźwiękowiona wersja rejestracji na DVD i BR w dwóch wersjach: z time-codami i bez
time-codów – przekazanie w ciągu 3 dni od wykonania rejestracji i transmisji;
b. zmontowana i udźwiękowiona wersja rejestracji za pomocą kodeka h.264 AVC, w rozdzielczości
1080p, z bitrate nie mniejszym niż 8 Mbit/s, dostarczona na dysku zewnętrznym – przekazanie
w ciągu 24 godzin od wykonania rejestracji i transmisji.
Warunki techniczne realizacji zamówienia zapewniane przez Wykonawcę – transmisja on-line konferencji
w Internecie
1. Zrealizowanie bezpośredniej emisji internetowej w oparciu o technologie, które będą umożliwiały
użytkownikom stron internetowych Zamawiającego korzystanie z playera transmisji za pośrednictwem
minimum przeglądarek: Internet Explorer >= 7, Mozilla Firefox >= 10.0, Opera >= 11, Google Chrome >=
20.0 na systemach operacyjnych Microsoft Windows XP/Vista/7, bez konieczności instalacji dodatków
do systemu operacyjnego lub przeglądarki pod warunkiem posiadania aktualnej wersji programu Flash Player.
2. Zrealizowanie bezpośredniej emisji internetowej z zastosowaniem źródła streamu z protokołem RTMP.
3. Zrealizowanie transmisji z dostępem jednoczesnym dla 500 (pięciuset) slotów (widzów), w sposób
nieprzerwany od godziny rozpoczęcia Wydarzenia/Transmisji do czasu jego zakończenia – zgodnie z agendą.
4. Zrealizowanie montażu w transmitowanym obrazie: napisów, plansz oraz logo, grafiki, multimediów oraz
kilku kanałów dźwiękowych, wg wytycznych Zamawiającego.
5. Zrealizowanie obrazu transmisji on-line w panoramicznej rozdzielczości 16:9 oraz stereofonicznego dźwięku
z zachowaniem parametrów, które strony ustalą drogą testów i prób najpóźniej 14 dni przed terminem
realizacji transmisji, jednak z zachowaniem uśrednionych następujących parametrów:
a. obraz - kodek h264, bitrate 512 kbps, rozdzielczość 360p, dźwięk kodek AAC stereo 44100 Hz 128 kbps
b. obraz - kodek h264, bitrate 1 Mbps, rozdzielczość 480p, dźwięk - kodek AAC stereo 44100 Hz 128 kbps
6. Dostarczenie Zamawiającemu wzorcowego kodu transmisji najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem emisji.
7. Uruchomienie pierwszego sygnału testowego transmisji najpóźniej 4 dni przed godziną rozpoczęcia transmisji
oraz powtórnego sygnału testowego 1 h przed godziną rozpoczęcia transmisji.
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8. Montaż (pocięcie) zarejestrowanego transmitowanego materiału audiowizualnego, dodanie plansz tytułowych
i końcowych oraz wyrenderowanie na potrzeby publikacji w serwisach Zamawiającego wg specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiającego mailem najpóźniej następnego dnia po przeprowadzeniu transmisji.
9. Przekazanie w emisji internetowej sygnału transmitowanego obrazu bez logo lub oznaczeń innych niż
wskazane przez Zamawiającego.
10. Zapewnienie łączy niezbędnych do przeprowadzenia transmisji internetowych zgodnie z wymaganą jakością
i wydajnością.
11. Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień w zakresie
organizacji i realizacji transmisji.
12. Współpraca z Zamawiającym i innymi podwykonawcami Zamawiającego w celu prawidłowego
przeprowadzenia transmisji.
CZĘŚĆ C: Realizacja obsługi technicznej, w szczególności oprawy multimedialnej konferencji
podsumowującej Projekt oraz przygotowanie przestrzeni wystawienniczej na potrzeby Targów
Wiedzy towarzyszących konferencji podsumowującej Projekt
Przedmiotem tej części zamówienia jest:
1. Wynajem, transport oraz montaż i demontaż 10 standardowych wolnostojących stoisk wystawienniczych
oraz innych elementów przeznaczonych do wykorzystania podczas Targów Wiedzy towarzyszących
konferencji podsumowującej Projekt.
Poglądowa specyfikacja pojedynczego stoiska
1. Typ zabudowy – standardowy/np. w systemie modułowym, stoiska „otwarte” – np. z jedną ścianą stanowiącą
tło stoiska z możliwością umieszczenia grafiki na ścianie.
2. Wykonanie grafiki dla stoisk leży po stronie Wykonawcy.
3. Wymiary: ok. 4 – 6 m2
4. Wyposażenie: lada, 2 krzesła, stojak lub ścianka ekspozycyjna, eksponowane miejsce na grafikę (np. tylna
ściana stoiska/fryz), przyłącze do prądu.
Elementy dodatkowe:
1. 2 stojaki w postaci roll-up lub stojącego bannera z informacjami dotyczącymi konferencji (projekt
i wykonanie nadruku po stronie Wykonawcy)
2. Stanowisko przeznaczone do rejestracji gości złożone z zabudowanej lady o rozmiarach umożliwiających
swobodną obsługę gości przez 2 osoby oraz z 2 krzeseł.
3. Mównica/trybunka do wykorzystania na scenie przez prelegentów z możliwością ustawienia mikrofonu oraz
położenia laptopa. Od strony widowni mównica powinna mieć miejsce na nadruk związany z konferencją
(projekt i wykonanie po stronie Wykonawcy),
4. Stół do wykorzystania na scenie zabudowany od strony widowni planszą z grafiką (projekt i wykonanie po
stronie Wykonawcy). Stół powinien mieć rozmiar umożliwiający swobodne rozmieszczenie trzech krzeseł
w jednym rzędzie (dostarczenie krzeseł po stronie wykonawcy).
Terminy i miejsce realizacji usług:
1. Miejsce realizacji usługi – Warszawa, sala konferencyjna (1 piętro) oraz przyległe hole w Centrum Nauki
Kopernik.
2. Termin i godziny udostępnienia pomieszczeń w CNK:
- montaż stoisk: w dniu 11 września 2012 w godz. 7.00 do 10.30
- demontaż urządzeń i opuszczenie miejsca realizacji usługi: w dniu 11 września 2012 w godz. 16.00 do 20.00
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Warunki realizacji usługi:
Zabudowa powinna zostać wykonana w takim systemie aby nie ingerować w stałe i ruchome elementy wyposażenia
CNK w szczególności nie jest dopuszczalne wykonywanie otworów lub mocowań mogących uszkodzić powierzchnie
podłóg lub ścian w budynku CNK. O szczegółowych zasadach użytkowania powierzchni w CNK zostanie
poinformowany wykonawca wyłoniony w postępowaniu.
UWAGA: Zamówienie dotyczy udostępnienia/wynajmu wskazanych elementów zabudowy i wyposażenia
przestrzeni wystawienniczej oraz sceny w dniu 11 września 2012 wraz z obsługą (transportem, montażem
i demontażem). Dotyczy to również dedykowanych elementów drukowanych naniesionych na elementach stoisk lub
innych wynajmowanych elementach wyposażenia.
2. Realizacja obsługi multimedialnej przebiegu konferencji:
1. Nadzór nad realizacją nagłośnienia, oświetlenia, odtwarzania prezentacji prelegentów we współpracy z ekipą
realizującą część B zamówienia tj. rejestrowanie i transmisję konferencji.
Realizacja usługi zgodnie z agendą konferencji.
2. Przygotowanie ok. 10 minutowego filmu/spotu informacyjnego o projekcie na bazie materiałów filmowych
oraz zdjęć udostępnionych przez Zamawiającego.
Film powinien w sposób dynamiczny pokazać przegląd wydarzeń „z życia projektu”. W celu uatrakcyjnienia
przekazu należy uwzględnić podkład muzyczny, komentarz lektora, dynamiczny montaż łączony elementy
filmowe, zdjęcia, ew. wypowiedzi z osobami związanymi z projektem. Film powinien zostać opatrzony
elementami graficznymi zgodnymi z zasadami oznaczania projektów POKL. Scenariusz spotu zostanie
opracowany w porozumieniu z Zamawiającym.
Fragmenty filmu będą odtwarzane w przerwach podczas konferencji jak również będą stanowić element
transmisji w Internecie w czasie przerwy w konferencji.
Materiał filmowy zostanie przygotowany w formacie:
a) obraz - kodek h264, bitrate 8 Mbps, rozdzielczość 1080p, dźwięk - kodek PCM 16/44.1
b)

obraz - kodek h264, bitrate 1 Mbps, rozdzielczość 480p, dźwięk - kodek AAC stereo 44100 Hz 128 kbps

c) obraz - kodek h264, bitrate 512 kbps, rozdzielczość 360p, dźwięk - kodek AAC stereo 44100 Hz 128 kbps
Gotowy materiał zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 5 września 2012.
3.3.

3.4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części
zamówienia (wymienione części A, B, C). Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu
zamówienia stanowi jeden z warunków jej ważności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Warunki wymagane od wykonawców.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.
są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponują
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.
nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym (oświadczenie według wzoru z zał. nr 3),
4.
dysponują powierzchnią reklamową w Internecie w mediach zgodnych ze specyfikacją wymienioną w
zakresie zamówienia.
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
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5. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.
5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Justyna
Gołaszewska, adres internetowy: jgolaszewska@wwsi.edu.pl. Informacja zostanie udzielona w terminie
2 dni, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zleceniodawcy na mniej niż 4 dni przed terminem
otwarcia ofert lub pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
5.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono
zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej
zamawiającego.
6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty
będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 31 lipca 2012 r.
do godz. 14.00.
Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
a)
oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 4 niniejszego zapytania – wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
b)
oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
c)
kopie listów referencyjnych spełniających kryteria sprecyzowane w pkt. 7 dokumentacji
konkursowej,
d)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
e)
pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje
się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.
Dokumenty składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania ofert i dołączonych do nich dokumentów,
w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia
wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności
zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco
niską cenę.
Oferty należy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na
obsługę konferencji i Targów Wiedzy w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program
rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT)”.
Oferty należy składać w biurze projektu (pok. 220 lub 215), ul. Lewartowskiego 17, 00-169
Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

7. Kryteria oceny ofert:
- cena brutto – waga 80% - liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób: najniższa zaproponowana
cena brutto / oceniana cena brutto x 80 pkt (w tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.).
- doświadczenie w realizacji kompleksowej obsługi imprez typu targi lub konferencje – waga 20%
Ocenianie będzie doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług łączących w sobie różne elementy: aranżacja
powierzchni wystawienniczej, obsługa techniczna i multimedialna oraz realizacja kampanii promocyjnej
towarzyszącej wydarzeniu. Doświadczenie będzie oceniane na podstawie przedstawionych listów referencyjnych.
Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie listy, w których znajdą się informacje pozwalające na zidentyfikowanie
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realizacji usług łączących jednocześnie przynajmniej dwa z wymienionych rodzajów usług (np. obsługa
techniczna imprezy oraz aranżacja powierzchni wystawienniczej lub przygotowanie kampanii promocyjnej
i obsługa techniczna).
Za każdy spełniający powyższe wymogi list referencyjny wykonawcy zostanie przyznanych 5 pkt, przy czym
maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 20 pkt. (niezależnie od liczby
przedłożonych referencji).
Oferty złożone w postępowaniu mogą uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i inne omyłki polegające na niezgodności oferty
z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Do realizacji każdej pozycji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który nie zostanie wykluczony
z postępowania i uzyska największą liczbę punktów.
8. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 15 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
9. Przesłanki odrzucenia ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
c) zostanie złożona po terminie składania ofert,
d) będzie zawierać rażąco niską cenę,
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
11. Istotne postanowienia umowy:
11.1. Płatność z tytułu prawidłowo zrealizowanej usługi zostanie uregulowana przez Zamawiającego
przelewem na rachunek Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania
faktury.
11.2. Wykonawca ma prawo zatrudniać podwykonawców jednak całość odpowiedzialności
za prawidłowość realizacji usługi spoczywa na Wykonawcy.
11.3. Zamawiający będzie miał prawo wglądu do dokumentów finansowych Wykonawcy związanych
z realizacją niniejszego zamówienia.
11.4. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
11.5. Prawa autorskie oraz prawo do kreacji reklam graficznych zrealizowanych w ramach umowy zostają
przeniesione na Zamawiającego w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

................................., dnia ............................
....................................................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Przedkładany przez Wykonawcę Zamawiającemu - Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
Odpowiadając na zapytanie ofertowe mające za przedmiot usługi polegające na
A. Opracowaniu projektu oraz emisji reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją imprez towarzyszących
zakończeniu Projektu.
B. Zrealizowaniu usługi rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line za pośrednictwem stron internetowych
z konferencji podsumowującej Projekt (w powiązaniu z realizacją części A zamówienia).
C. Realizacji obsługi technicznej, w szczególności oprawy multimedialnej konferencji podsumowującej Projekt oraz
przygotowaniu przestrzeni wystawienniczej na potrzeby Targów Wiedzy towarzyszących konferencji
podsumowującej Projekt.
składamy niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:
Pozycja zamówienia

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

… PLN

… PLN

… PLN

… PLN

Część A
Opracowanie projektu oraz emisja reklamy
graficznej w Internecie związanej z promocją
imprez towarzyszących zakończeniu Projektu.

Część B
Zrealizowanie usługi rejestracji audiowizualnej
oraz transmisji on-line za pośrednictwem stron
internetowych z konferencji podsumowującej
Projekt (w powiązaniu z realizacją części A
zamówienia).
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Część C
Realizacja obsługi technicznej, w szczególności
oprawy
multimedialnej
konferencji
podsumowującej Projekt oraz przygotowanie
przestrzeni wystawienniczej na potrzeby Targów
Wiedzy
towarzyszących
konferencji
podsumowującej Projekt.

Cena za realizację całości zamówienia:

… PLN

… PLN

… PLN

… PLN
(słownie: ………….)

1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy oraz są cenami stałymi
w okresie obowiązywania umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń
wymagania zawarte w jego treści.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszego formularza są dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 zapytania ofertowego.

……………………………………………………
Miejsce i data

…………………………………………………
Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

*) podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub
we właściwym upoważnieniu.
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

................................., dnia ............................
.....................................................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia realizowanego w ramach projektu „Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” mającego za przedmiot:
A. Opracowanie projektu oraz emisję reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją imprez towarzyszących
zakończeniu Projektu.
B. Zrealizowanie usługi rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line za pośrednictwem stron internetowych
z konferencji podsumowującej Projekt (w powiązaniu z realizacją części A zamówienia).
C. Realizację obsługi technicznej, w szczególności oprawy multimedialnej konferencji podsumowującej Projekt oraz
przygotowanie przestrzeni wystawienniczej na potrzeby Targów Wiedzy towarzyszących konferencji
podsumowującej Projekt.
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:
1.

Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.

Wykonawca dysponuje powierzchnią reklamową w Internecie w mediach zgodnych ze specyfikacją
wymienioną w opisie przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………
Miejsce i data

…………………………………………………
Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu.
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Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
.....................................................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia realizowanego w ramach projektu „Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” mającego za przedmiot:
D. Opracowanie projektu oraz emisję reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją imprez towarzyszących
zakończeniu Projektu.
E. Zrealizowanie usługi rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line za pośrednictwem stron internetowych
z konferencji podsumowującej Projekt (w powiązaniu z realizacją części A zamówienia).
F. Realizację obsługi technicznej, w szczególności oprawy multimedialnej konferencji podsumowującej Projekt oraz
przygotowanie przestrzeni wystawienniczej na potrzeby Targów Wiedzy towarzyszących konferencji
podsumowującej Projekt.
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

………………………………………………

………………………………………………

Miejsce i data

Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

*) podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub
we właściwym upoważnieniu.
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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego
Targi Wiedzy – Konferencja podsumowująca projekt Informatyka+
Centrum Nauki Kopernik – 11 września 2012
Agenda:
11.00 – 11.30

Rejestracja gości*

11.30 – 11.40

Wystąpienie zaproszonego gościa

11.40 – 11.55

Podsumowanie rezultatów projektu Informatyka+
- prof. dr hab. Maciej Sysło – Koordynator merytoryczny projektu, członek
Rady Programowej projektu

11.55 – 12.40

Prezentacja założeń ogólnopolskiego projektu edukacyjnego IT Szkoła
skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych oraz ogłoszenie wyników
pierwszego rankingu IT Szkoła obejmującego szkoły uczestniczące
w projekcie Informatyka+ (wręczenie statuetek szkołom – laureatom)
- Andrzej Żyławski – Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

12.40 – 13.15

Prezentacja wybranych projektów informatycznych uczniów –
uczestników projektu
- uczniowie - członkowie koła .NET,
- opiekun koła – mgr inż. - Andrzej Ptasznik z WWSI

13.15 – 13.35

Przerwa kawowa*

13.35 – 14.10

Prezentacja uczniów - laureatów akcji – Informatyczne Talenty oraz
wręczenie nagród w konkursach zrealizowanych w ramach projektu

14.10 – 14.55

Panel dyskusyjny – Kariery w IT z udziałem przedstawicieli czołowych
firm z tej branży:
- Michała Chrzanowskiego - Dyrektora NASK
- Tomasza Klekowskiego – Dyrektora generalnego Intel Polska
- Jacka Murawskiego – Dyrektora generalnego Microsoft Polska

14.55 – 15.20

Moja droga do kariery w IT – spotkanie z laureatami międzynarodowego
konkursu technologicznego Imagine Cup

15.20 – 16.00

Lunch*

od 16.00

Zwiedzanie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik

*Podczas rejestracji oraz przerw zapraszamy do odwiedzenia stoisk wystawowych, które udostępnimy uczniom
wyróżnionym podczas akcji Informatyczne Talenty i gdzie będzie można zapoznać się z ich osiągnięciami w zakresie
szeroko rozumianej informatyki.
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Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego

Zasady dostępu do sieci Internet
dla imprez organizowanych w Centrum Nauki Kopernik
1. Ogólnodostępna sieci bezprzewodowa.
a. Na terenie Centrum Konferencyjnego Centrum Nauki Kopernik (CNK) dostępna jest sieci
ogólnodostępna bezprzewodowa: CNK-HOTSPOT. Sieć ta nie wymaga podania haseł dostępowych,
pinów, etc.
b. Użytkownicy podłączeni do tej sieci mogą korzystać z przeglądania stron sieci Internet za
pośrednictwem
protokołu
http
oraz
https
(przeglądarki
Internetowe).
Z sieci tej nie ma możliwości korzystania z programów pocztowych takich jak Microsoft
Mail/Outlook, Outlook Express, Lotus, Opera Mail, itp. Dostęp do poczty elektronicznej dla klientów
korzystających z sieci bezprzewodowej CNK-HOTSPOT możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem
przeglądarek internetowych (poczta.wp.pl, gmail.com, itp.).
c. CNK nie dopuszcza możliwości przepuszczenia innego ruchu dla tej sieci bezprzewodowej niż http,
https.
d. Za pomocą sieci bezprzewodowej CNK-HOSTSPOT możliwe jest uruchomienie sesji Skype. Jednak
dla sesji będących programem konferencji zalecane jest wykorzystywanie medium kablowego dla
zapewnienia stabilnego połączenia.
e. Warunki korzystania z sieci bezprzewodowej określa: Regulamin korzystania z sieci
telekomunikacyjnej Centrum Nauki Kopernik. W przypadku podejrzenia przez Dział IT CNK
złamania w/w regulaminu, dział ten może ograniczyć lub też zablokować dostęp do sieci
bezprzewodowej.
2. Sieć przewodowa dostępna na terenie Centrum Konferencyjnego CNK.
a. Na terenie Centrum Konferencyjnego CNK możliwe jest podłączenie do sieci przewodowej za
pomocą interfejsu FastEthernet 10/100 MB RJ45.
b. Podłączenie takie przeznaczone jest dla urządzeń, komputerów realizujących usługi takie jak
streeming, etc.
c. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość podłączenia kablowego dla obsługi konferencji i/lub
gości konferencji. Potrzeba takiego podłączenia powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem do
działu IT.
d. Podłączenia takie możliwe jest w wybranych punktach Centrum: FloorBoxy na terenie Centrum
Konferencyjnego, gniazda na korytkach sufitowych.
e. Korzystanie z w/w podłączeń wymaga ustawienia na kliencie pobierania adresu IP, bramy oraz
serwerów nazw za pośrednictwem protokołu DHCP (automatyczna konfiguracja, automatyczne
pobieranie). Parametry te są przydzielane automatycznie przez sieć CNK.
f. Użytkownicy sieci przewodowej mogą korzystać z następujących usług:
i. dostęp do stron internetowych: http, https,
ii. dostęp do poczty elektronicznej za pośrednictwem protokołów: POP3, SMTP, IMAP,
LOTUS,
iii. dostęp do serwerów streemingu (Dostęp taki wymaga określenia niezbędnych portów
docelowych TCP/UDP oraz adresów IP docelowych serwerów przynajmniej na 2 dni przed
konferencją),
iv. w szczególnych przypadkach CNK dopuszcza możliwość przepuszczenia innego ruchy
sieciowego. Czynność taka wymaga dostarczenia do Działu IT CNK na przynajmniej 4 dni
wcześniej informacji:
1. Port/-y docelowy połączenia (TCP/UDP),
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g.
h.
i.
j.

2. Przeznaczenie połączenia,
3. Adres IP docelowy połączenia,
4. Oczekiwane zapotrzebowanie na pasmo.
CNK udostępnia za pomocą połączenia przewodowego dostęp do sieci Internet
z prędkością do 10Mb/s.
CNK posiada na stanie kable krosownicze wymagane do wykonania połączenia
o długości 2,3,5m.
Możliwe jest zastosowanie własnego okablowania: skrętka CAT5,6 zakończona wtyczką RJ45.
Warunki korzystania z sieci przewodowej określa: Regulamin korzystania z sieci telekomunikacyjnej
Centrum Nauki Kopernik. W przypadku podejrzenia przez Dział IT CNK złamania w/w regulaminu,
dział ten może ograniczyć lub też zablokować dostęp do tej sieci.

3. Pomoc techniczna Działu IT CNK.
a. Dział IT CNK zapewnia pomoc przy podłączeniu do sieci przewodowej/bezprzewodowej.
b. W przypadku specyficznych urządzeń/systemów Dział IT może nie posiadać kompetencji w kwestii
konfiguracji tych urządzeń/systemów.
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