Gmina Jastków
ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków
tel: (81) 502-04-25 fax: 502-01-44
NIP: 713-28-71-020

Internet:
http://www.jastkow.pl
poczta@jastkow.pl
Jastków, dnia 22-05-2018
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
/szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro/

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, tel. 81 50-20-143
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (USŁUGA):
Przygotowanie aplikacji (na platformy systemowe Google Android oraz iOS) obejmujące mobilny
system informacji o szlakach rowerowych, wybranych obiektach, miejscach oraz atrakcjach
regionu, wyposażone w czytnik i generator fotokodów (QR kodów) oraz opisy głosowe z
wykorzystaniem lektora wybranych obiektów i miejsc w formie audio, zgodnie z opisem wymagań
funkcjonalnych stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
do dnia 15-08-2018r.
IV. MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (DO WYBORU PRZEZ
WYKONAWCĘ):
1. Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna , ul. Chmielowa 3 , pok. nr 18
(sekretariat)
2. E-mail: przetargi@jastkow.pl
3. Oferty należy złożyć do dnia 30-05-2018r. do godz. 10:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30-05-2018r. o godz. 10:15 w pok. nr 20.
5. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu.
6. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty
stosowne pełnomocnictwa.
V. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za prowadzenie sprawy – inspektor ds. informatyki
Konrad Makowski
2. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
3. Pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy przesyłać pisemnie lub mailem na
adresy podane w pkt. IV najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi na
pytania będą zamieszczane niezwłocznie (najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert) na stronie internetowej zamawiającego.
5. W przypadku składania oferty w formie pisemnej sugeruje się umieszczenie jej w kopercie z
napisem OFERTA – Wykonanie multimedialnej aplikacji mobilnej dla Szlaków Rowerowych
Gminy Jastków. Nie otwierać przed 30-05-2018r. godz.10:15

Wydział:

Urząd Gminy Jastków

sprawę prowadzi:

Tomasz Choma

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

6. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020. Cel operacji: „Utworzenie i rozbudowa 1 sieci szlaków pieszych i
rowerowych na terenie Gminy Jastków poprzez modernizację i połączenie w jeden szlak
rowerowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jastków”

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy z wykonawcą
3. Opis wymagań funkcjonalnych (Google Android)
4. Opis wymagań funkcjonalnych (iOS)

Zamówienie nr UG.271.3.2018.CT

(pieczęć firmowa)

OFERTA
WYKONANIE MULTIMEDIALNEJ APLIKACJI MOBILNEJ DLA SZLAKÓW
ROWEROWYCH GMINY JASTKÓW
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………...
Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………...
Numer telefonu ………………………….… Numer faxu ….…………….….………………..
Adres e-mail …………………………………………………………………………………….
CENA BRUTTO (zł) …..……………….…. w tym PODATEK VAT …………………………

Podana oferta cenowa w przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą jest
ceną brutto (zawierającą podatek VAT), a w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności
gospodarczej obejmuje również wszystkie koszty zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy
(składki ZUS, podatek dochodowy).

…………………………
(data)

……………………………………………………………..
(upoważniony przedst awiciel wykonawcy)

