Rozeznanie cenowe w zakresie
przygotowania i wykonania platformy do usług rozwoju osobistego on-line
w ramach projektu "Usługi rozwojowe dostępne dla wszystkich"
z dnia 18.01.2018r.
Informacje o Beneficjencie:
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 90-040 Łódź, ul. Nawrot 94/96
tel. 42 231 30 36, e-mail: biuro@pzg.lodz.pl, NIP 727 10 09 554
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora, który przygotuje i wykona platformę do usług rozwoju
osobistego on-line w ramach projektu "Usługi rozwojowe dostępne dla wszystkich".
Zakres prac
a. Wykonanie specyfikacji platformy web obejmującej:
 Opis wymagao biznesowych
 Opis wymagao funkcjonalnych
 Dokumentację systemową
 Diagramy procesów biznesowych
b. Wykonanie dokumentacji architektonicznej platformy Web obejmującej:
 Opis architektury
 Opis poszczególnych modułów platformy
 Diagramy architektury systemu
c. Wykonanie platformy web na podstawie dostarczonej dokumentacji(prace
developerskie)
 Wykonanie kodu platformy
 Dokumentację kodu
Wymagania
a. Znajomośd BPMN
b. Znajomośd UML
c. Znajomośd zagadnieo modelowania procesów
d. Znajomośd ASP .NET
e. Znajomośd MVC 4.0
f. Znajomośd JavaScript
g. Znajomośd JQuery
Termin realizacji: luty 2018
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna
Kontakt z zamawiającym
tel. 42 231 30 36
e-mail: agnieszka.kwiecien@pzg.lodz.pl

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (IV O ś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Działanie 4.1:Innowacje społeczne).

Termin i sposób złożenia oferty
Ofertę w formie załącznika nr 1 należy złożyd do 22.01.2018r.
Ofertę należy złożyd elektronicznie na adres: agnieszka.kwiecien@pzg.lodz.pl
Informacje dodatkowe:
 Badana jest koszt wykonania całości zamówienia.
 Cenę należy podad w złotych polskich.
 Należy podad cenę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT). W przypadku osób fizycznych
nieposiadających przychodu w wysokości co najmniej najniższej krajowej (zg. z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2018 r.) kwota brutto oznacza kwotę z pełnymi składkami społecznymi oraz
ubezpieczeniem zdrowotnym.
 Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści zapytania
ofertowego lub/i umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Załącznik nr 1

Oferta cenowa dotycząca
przygotowania i wykonania platformy do usług rozwoju osobistego on-line
w ramach projektu "Usługi rozwojowe dostępne dla wszystkich"

Lp.

Wymagane informacje:

1.

Nazwa Wykonawcy:

2.

Adres pocztowy Wykonawcy:

3.

Nr telefonu:

4.

Nr faksu:

5.

Adres e-mail:

6.

REGON:

7.

NIP:

Informacje podane przez Wykonawcę:

Oferuję wykonanie usługi:
Razem cena oferty brutto ……………….………………………..… zł;
Słownie złotych (brutto) …………………………………………………………………………………………………………..…………
Oświadczam, że:
 posiadam niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia, w tym przede wszystkim:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.





Znajomośd BPMN
Znajomośd UML
Znajomośd zagadnieo modelowania procesów
Znajomośd ASP .NET
Znajomośd MVC 4.0
Znajomośd JavaScript
Znajomośd JQuery

prowadzę / nie prowadzę jednoosobowej działalności gospodarczej (niewłaściwe skreślid),
nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
moje łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
nie jestem zatrudniona/y w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

Osoba wypełniająca ofertę
(imię i nazwisko, podpis, data)

.........................................................................
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