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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
ZADANIE 5: Konsulting w zakresie opracowania projektu aplikacji do zadania e-Głosowanie (1 szt.)
(wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.5.e)

Przedmiot zapytania
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie opracowania projektu aplikacji do zadania
e-Głosowanie, realizowanego w ramach projektu mobilnego urządzenia komunikacyjnego.

Opis zapytania
Na podstawie danych o projektowanym urządzeniu Zleceniobiorca weźmie udział w pracach
pomocniczych związanych z opracowaniem aplikacji umożliwiającej głosowanie za pomocą mobilnych
urządzeń komunikacyjnych (pilotów) - (szczegóły o aplikacji i urządzeniu dostępne na prośbę
Zleceniobiorcy).
Parametry urządzenia, na którym realizowane będzie projekt aplikacji:
- Język programowania: ANSI C
- IDE: Freescale CodeWarrior, symulacja w MS
- Środowisko do symulacji: Visual Studio 2008 (C#)
- Mikrokontroler: Freescale MC13213
- Komunikacja radiowa: IEEE 802.15.4
- System operacyjny: Dedykowany system czasu rzeczywistego sterowany zdarzeniowo

Zleceniobiorca zobowiąże się do świadczenia usług konsultingowych w zakresie opracowania
projektu aplikacji w okresie trwania projektu.
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Zleceniobiorca zapewni dostęp do informacji i konsultacji dla Zamawiającego lub parterów
wskazanych przez Zamawiającego w okresie i w zakresie realizowanego zlecenia. Usługa doradcza
powinna być możliwa do realizacji codziennie w godzinach od 8.00 – 16.00 na każdą prośbę
Zleceniodawcy oraz partnerów wskazanych przez Zleceniodawcę.
Konsulting może odbywać się zdalnie za pomocą internetu lub telefonu jednak na prośbę
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma obowiązek spotkania bezpośredniego w siedzibie Zleceniodawcy.
Ilość konsultacji może zależeć od postępów prac i w okresie realizacji zlecenia może obejmować
pełny 8 godzinny wymiar czasowy.
Zleceniobiorca umożliwi wsparcie dla wskazanych przez Zamawiającego partnerów związanych z
realizacją innych powiązanych zadań w szczególności zadań związanych z opracowaniem komunikacji
z użytkownikiem urządzenia (pilota) w zakresie zadania e-Głosowanie (Zadanie 1.5.c).

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobligowany do zachowania poufności danych oraz przekazania oryginałów
opracowanej dokumentacji powstałej w ramach zlecenia łącznie z zakazem ich archiwizacji lub
dystrybucji pod groźbą kary finansowej w wysokości 3 krotnej wartości przedmiotu zamówienia.
Zleceniobiorca przekaże opracowanie zlecone w ramach przedmiotu zamówienia w formie
papierowej i elektronicznej.
Zleceniobiorca zobowiąże się do realizacji przedmiotu umowy w określonym w ofercie czasie nie
dłuższym niż do dnia 31 sierpnia 2010r. Zleceniobiorca składający swoją ofertę wyrazi zgodę na
wystawienie faktury w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 sierpnia 2010r.

Powstałe w wyniku realizacji prace przechodzą na własność Zleceniodawcy wraz z
majątkowymi prawami autorskimi.
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