Stworzenie systemu informatycznego integrującego przepływ informacji pomiędzy MXnet Sławomir
Olszyński a partnerami biznesowymi.

Numer ogłoszenia: 1/2011; data zamieszczenia: 02.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Sekcja I: Zamawiający
I. 1) Nazwa i adres: MXnet Sławomir Olszyński, ul.Prószkowska 11/24, 45-710 Opole, woj. opolskie
Tel. 077 543 03 46 , e-mail: solszynski@mxnet.info
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mxnet.info
l. 2) Rodzaj zamawiającego: działalność gospodarcza

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Pełna nazwa projektu, w skład którego wchodzi niniejsze zamówienie na usługę:
„Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej serwisu internetowego Getso poprzez wdrożenie systemu
integrującego współpracę B2B” (Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-16-005/11-00 w
ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013)
II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie systemu informatycznego
integrującego przepływ informacji pomiędzy MXnet Sławomir Olszyński a partnerami biznesowymi.
II.1.3) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie dotyczy zlecenia i zakupu kompleksowej usługi informatyczno-programistycznej.
Zakupiona usługa będzie polegała głównie na utworzeniu od podstaw systemu informatycznego
zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonany
system będzie odpowiedzialny za sprawne, bezpieczne i bezawaryjne integrowanie przepływu
informacji biznesowej.
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Poprzez kompleksową usługę należy rozumieć: zaprojektowanie oprogramowania oraz bazy danych
(będącą jego integralna częścią) zgodnie ze szczegółowa specyfikacja techniczna dostarczona przez
Zamawiającego; uruchomienie wersji testowej na na wybranym przez Zamawiającego serwerze;
dokonanie optymalizacji oraz wdrożeniu ewentualnych poprawek; uruchomienie oprogramowania na
serwerze Zamawiającego oraz wydania wersji dla kontrahentów na nośnikach CD.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.0000-5, 72.32.0000-4, 72.22.5000-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.8) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: do 31.10.2012.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym
ekonomicznym, finansowym i technicznym
III. 1)Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III. 2)Warunki udziału
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w ust. 1 pkt 4) muszą spełnić wszyscy Wykonawcy, a warunki określone w ust. 1 pkt 1) - 3) muszą
zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu nastąpi w formule spełnia /nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej Wykonawca ma obowiązek
złożyć następujące dokumenty:
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1) 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument
ten składa każdy z nich;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten w zakresie określonym w
ust 1 pkt 4 składa każdy z nich, natomiast w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-3 mogą złożyć
łącznie;
3) informacje o kwalifikacjach zawodowych osób, które będą bezpośrednio pracować przy realizacji
zamówienia, potwierdzające posiadana przez nich wiedzę oraz doświadczenie niezbędne w
tworzeniu zaawansowanych serwisów B2B.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 1) składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje sie je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3, które powinno
być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
6. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metoda
spełnia, nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w
ust. 2.

Sekcja IV: Procedura
IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: ogłoszenie
IV. 2) Kryteria oceny ofert
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
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1
2
3
4

-

Cena - 40
Posiadane doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia - 15
Czas realizacji zamówienia – 20
Warunki obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej – 25

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV. 3) Informacje administracyjne
IV. 3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

MXnet Sławomir Olszyński, ul. Prószkowska 11/24, 45-710 Opole,
po uprzednim kontakcie
e-mail solszynski@mxnet.info bądź telefonicznym (+48) 077 543 03 46
oraz podpisaniu ”Umowy o zachowaniu poufności”
IV. 3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.11.2011 r., godzina 8:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: ul. Prószkowska 11/24, 45710 Opole
IV. 3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV. 3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2.
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