„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”

Wrocław, 24-05-2010 r.
„Ken Solutions” Sp. z o.o.
Pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
NIP: 8982113358
REGON: 020542524

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz
z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4
Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz
działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„KEN SOLUTIONS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na następujące
zadania:
Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Badanie i opracowanie nowych zastosowań i
funkcjonalności dla urządzenia potrzebnych do dalszych
prac rozwojowych projektu realizowanych w ramach działu
R&D
( wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.5.a)
Opracowanie komunikacji z użytkownikiem urządzenia
(pilota) w zakresie zadania e-Test (1 szt.)
( wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.5.b)
Opracowanie komunikacji z użytkownikiem urządzenia
(pilota) w zakresie zadania e-Głosowanie (1 szt.)
( wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.5.c)
Opracowanie komunikacji z użytkownikiem urządzenia
(pilota) w zakresie zadania e-Konferencja (1 szt.)
( wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.5.d)
Konsulting w zakresie opracowania projektu aplikacji do
zadania e-Głosowanie (1 szt.)
( wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.5.e)

Szczegółowa specyfikacja
w załączniku nr 1

Szczegółowa specyfikacja
w załączniku nr 2

Szczegółowa specyfikacja
w załączniku nr 3

Szczegółowa specyfikacja
w załączniku nr 4
Szczegółowa specyfikacja
w załączniku nr 5
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Zadanie 6

Opracowanie projektu aplikacji do zadania e-Konferencja (1 Szczegółowa specyfikacja
szt.)
w załączniku nr 6
( wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.5.f)

Zadanie 7

Zlecenie testowania oprogramowania systemu
operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego
(nadzorowane przez menagera testowania) (1 szt.)

Szczegółowa specyfikacja
w załączniku nr 7

( wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.7.b)

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty :
1. Oferenci mogą zapoznać się w siedzibie firmy KEN Solutions z następującymi materiałami :
a. Wyciąg z dokumentacji projektowej – Wniosku o Dofinansowanie w ramach POIG
Działanie 1.4-4.1 w którym podane są opisy poszczególnych zadań e- Test, e-Głosowanie,
e-Konferencja ( zadanie 2, 3, 4,5 i 6 )
b. Założeniami projektowymi do urządzenia mobilnego ( pilot) dedykowanego do zadania
e-Testy , E-Konferencja i E-Głosowanie
c. Założeniami projektowymi do urządzenia mobilnego z ekranem dotykowym
dedykowanego do zadania e-Dzienniki
d. Wybranym przez Zamawiającego i modyfikowanym na jego zlecenie oprogramowaniem
użytkowym, stacjonarnym i internetowym, z którymi powinno współpracować
projektowane oprogramowanie na urządzenia (a) z mobilnym ekranem dotykowym oraz
(b) pilocie
2. Oferent w trakcie wykonywania prac zobowiązany będzie do współpracy z firmami które dla
potrzeb realizacji niniejszej inwestycji zostały wybrane do innych zadań, a w szczególności do
projektowania urządzeń mobilnych oraz modyfikacji oprogramowania . Szczegóły dotyczące
tej współpracy można uzyskać na spotkaniach informacyjnych w siedzibie firmy KEN
Solutions które odbędą się w dniach roboczych od 27 maja 2010 do 04 czerwca 2010 w
siedzibie firmy KEN Solutions we wskazanych dniach w godzinach od 12 do 14 dyżurować
będą osoby odpowiedzialne.
3. Oferent przygotowujący ofertę na realizację zadania 1 tj. „Badanie i opracowanie nowych
zastosowań i funkcjonalności dla urządzenia potrzebnych do dalszych prac rozwojowych
projektu „ musi posiadać duża wiedzę z zakresu najnowszych technologii informatycznych ze
szczególnym uwzględnieniem oprogramowania bazodanowego na urządzenia mobilne,
pracę w tzw. „chmurze”, nowych systemów operacyjnych na przenośne urządzenia mobilne (
telefony, MID, Smartphony, Netbooki itp. )
4. Oferent przygotowujący ofertę na zadanie 7 tj. „Zlecenie testowania oprogramowania
systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego” powinien uwzględnić że
testowanie oprogramowania powinno obywać się w siedzibie Zamawiającego w
standardowych godzinach pracy.
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5. Każdy z oferentów musi uwzględnić konieczność konsultowania na bieżąco, w siedzibie firmy
KEN Solutions , wykonywane przez siebie prace z pracownikami Zamawiającego.
6. Pełna dokumentacja techniczna dotycząca realizowanego projektu dostępna jest siedzibie
Zamawiającego
Projekt będzie usytuowany:
- województwo: dolnośląskie
- powiat: M. Wrocław
- gmina: M. Wrocław
- miejscowość: 50-224 Wrocław
- ulica: Plac Strzelecki 20
Wymagania konieczne:
Termin realizacji: do 27 sierpnia 2010 r.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z ofertą:
1. Odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające zakres jego umocowania i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału
lub poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usług opisanych w
załącznikach do niniejszego zapytania.
”KEN SOLUTIONS’ Sp. z o.o. dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne 7
zadań.
Kryterium oceny ofert: Cena 100%
Opis sposobu oceny i wyboru oferty:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. tą, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska
najwyższą liczbę punktów. Punkty będą wyliczane przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Najniższa cena oferowana brutto
Cena = ----------------------------------------------- x 100 = ilość pkt
Cena badanej oferty brutto

Oferty proszę składać na załączonym FORMULARZU OFERTY w siedzibie firmy lub przesłać do dnia
07-06-2010 r. do godz. 15.00, adres:
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”KEN SOLUTIONS” Sp. z o.o.
ul. Plac Strzelecki 20
50-224 Wrocław
Oferty złożone po dniu 07-06-2010 nie będą brane pod uwagę. O dacie dostarczenia decyduje data
wpływu.

Wszelkie pytania proszę kierować do:
Dariusz Szumiło , tel. (519) 050-990 , zarzad@kensolutions.com lub dsz@kens.pl

Z poważaniem
Dariusz Szumiło
Członek Zarządu

Załączniki:
1. Specyfikacja dla zadania nr 1
2. Specyfikacja dla zadania nr 2
3. Specyfikacja dla zadania nr 3
4. Specyfikacja dla zadania nr 4
5. Specyfikacja dla zadania nr 5
6. Specyfikacja dla zadania nr 6
7. Specyfikacja dla zadania nr 7
8. Formularz oferty
9. Wzór umowy
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