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Adres e-mail do kontaktów: biuro@rdeo.pl 

Tek. Kontaktowy: 22 24 28 475 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014 

 

Rdeo Sp. z o.o., 00-019 Warszawa, ul. Złota 7/18, w związku z realizacją projektu „Platforma z narzędziami do 

tworzenia i zarządzania szkoleniami w oparciu o semantyczne oznaczanie treści szkoleniowych” nr WND-

POIG.08.01.00-14-741/13, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka składa zapytanie ofertowe na:  

 

„Wykonanie moderowanych testów funkcjonalności systemu e -usługi” 
 

 
I. Opis funkcjonalności:  

 
Projekt zakłada opracowanie platformy e-learningowej, skierowanej z jednej strony do firm szkoleniowych oraz freelancerów, 

którzy za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie będą mogli tworzyć wieloplatformowe, atrakcyjne szkolenia  

e-learningowe, w oparciu o koncepcję semantycznego oznaczania poszczególnych treści szkoleń, zarządzać udostępnioną 

wiedzą w oparciu o przyjętą koncepcję semantycznego oznaczania treści, a także będą mieli okazję na promocję swoich usług 

wśród klientów.  Z drugiej strony usługa zostanie skierowana do klientów indywidualnych, którzy pragną mieć dostęp do szkoleń 

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, tzw. szytych na miarę.  

E – usługa świadczona będzie za pomocą publicznych sieci telekomunikacyjnych, które umożliwiają dostęp do platformy dużej 

liczbie użytkowników.  

 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie moderowanych testów funkcjonalności  e-usługi stworzonej na potrzeby 

projektu.  

W skład zamówienia wchodzić będzie:  

 

 Monitoring stanu środowiska informatycznego; 

 Wykonanie testów systemu e-usługi pod kątem użytkownika niezarejestrowanego, zarejestrowanego, darmowego  

i płatnego; 

 Wykrycie i pomoc w usunięciu błędów przed udostępnieniem aplikacji szerokiemu gronu użytkowników; 

 Testowanie odporności na awarię i wychodzenie z awarii systemu e-usługi; 

 Sprawdzenie możliwości szybkiego i stabilnego przywrócenia funkcjonalności bazy danych na podstawie kopii 

zapasowej; 

 Testowanie warstwy prezentacji w takich obszarach, jak architektura, treść, układ graficzny, użyteczność oraz 

poprawność działania interfejsu i obsługa w różnych środowiskach użytkownika; 

 Stworzenie wytycznych dotyczących koniecznych korekt systemu e-usługi; 
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 Przekazanie Zamawiającemu wynikających z testów rekomendacji, pozwalających Zamawiającemu na dostosowanie 

funkcjonalne i wizualne platformy do wniosków wynikających z doświadczeń użytkownika; 

 Powtórna weryfikacja elementów, które w procedurze testów zostały zmodyfikowane; 

 Opracowanie końcowego raportu z przeprowadzonych testów i przekazanie go do Zamawiającego.  

 
 

I. Opis sposobu obliczania ceny 

 
Cena powinna być podana jako kwota za realizację pełnego zakresu prac, stanowiącego przedmiot zamówienia. 
 

Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru: 

 

 Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych 

Ilość punktów dla ocenianej oferty =  ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100% 

      Cena oferty ocenianej 

 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto  w złotych. 

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

c) cena podana przez Wykonawcę zawierać powinna przekazanie praw autorskich i majątkowych 

d) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. 

 

II. Termin wykonania zamówienia 

 
Zakończenie terminu realizacji zamówienia przewiduje się najpóźniej do dnia 24.11.2014 r.  

 
 
 

III. Kryteria oceny ofert 

 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Ponadto Oferent musi spełnić wymagania określone w punkcie VI Zapytania. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert 

 
1. Oferty należy składać w oparciu o załączony do niniejszego zapytania Załącznik nr 1: „Formularz Ofertowy – 

Wykonanie moderowanych testów funkcjonalności systemu e –usługi” w formie elektronicznej na adres biuro@rdeo.pl 

lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa. W przypadku składania oferty za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane  

w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. 

2. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 1). 

3. Do przesyłanej oferty, Oferent może połączyć inne dokumenty, jak np. indywidualna oferta przygotowana na potrzeby 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

5. Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2014 r. o godz. 16
00

. 

6. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, techniką komputerową lub wypisana odręcznie 

 w sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

7. Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu przesyłki/osobistego dostarczenia do Zamawiającego. 

8. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. 

 

V. Wymagania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
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4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (przykładowe warunki wykluczenia – art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy pzp). 

5) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,  a w szczególności: 

- nie uczestniczą w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- nie posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- nie pozostają 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 z osobami wskazanymi w tirecie poprzednim. 

 

 
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe w formacie zgodnym z Załącznikiem nr 1 jest jednoznaczne 

ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria. 

 
 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, niezbędnych do przygotowania oferty prosimy kontaktować się 

ze wskazaną osobą kontaktową bądź poprzez kontakt mailowy na adres wskazany powyżej. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

 

 

 

 

Warszawa, 06.10.2014 r. 

………………………………………..     …………………………………………… 
Miejsce, data        Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 


