Szczecin 09.04.2018 r.
W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski
i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” Umowa nr
31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si'
zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu
internetowego i aplikacji mobilnej oraz świadczenia usług z zakresu obsługi
portalu internetowego i aplikacji mobilnej.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si'.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2018

I. Zamawiający.
Fundacja Ekologiczna Laudato Si'
al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin
NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000
tel. 692 509 181
e-mail: biuro@laudatosi.pl
www.laudatosi.pl
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - Łukasz Chorągwicki - tel. 692
509 181.

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego i aplikacji
mobilnej dla Fundacji Ekologicznej Laudato Si' na potrzeby projektu pn."Poznajemy
ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia". Projekt
został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si'.
Portal internetowy i aplikację mobilną proszę przygotować w oparciu o
specyfikację przedstawioną w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2. Integralną
część specyfikacji technicznej stanowi załącznik 3.
Termin realizacji: do 30.06.2018 roku.
2. Miesięczna obsługa portalu internetowego i aplikacji mobilnej w okresie od
01.07.2018 r. - 31.03.2021 r. (33 miesiące) obejmująca swoim zakresem:
a. serwisową obsługę techniczną stworzonego portalu i aplikacji mobilnej,
b. utrzymanie portalu i aplikacji mobilnej,
c. usługi dodatkowe w ramach hostingu,
d. pomoc techniczna i opieka nad stroną i aplikacją mobilną.

III. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferty powinny zawierać następujące dane:
1.1. Dane wykonawcy składającego ofertę: pełna nazwa Wykonawcy i adres,
telefon, e-mail, fax..
1.2. Odpowiadając na zapytanie ofertowe obejmujące zaprojektowanie, wykonanie
i wdrożenie portalu internetowego i aplikacji mobilnej dla Fundacji Ekologicznej
Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu "Poznajemy
ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia" według
specyfikacji przedstawionej w załącznikach 1 i 2 oferuję wykonanie w/w
przedmiotu zamówienia na łączną cenę w PLN:
Tytuł zamówienia
Wartość netto
Podatek VAT
Wartość brutto
Zaprojektowanie,
wykonanie
i wdrożenie portalu
internetowego
i aplikacji mobilnej
1.3. Odpowiadając na zapytanie ofertowe obejmujące miesięczną usługę obsługi
portalu internetowego i aplikacji mobilnej w okresie od 01.07.2018 r. - 31.03.2021
r.
a. serwisowa obsługa techniczna stworzonego portalu i aplikacji mobilnej,
b. utrzymanie portalu i aplikacji mobilnej,
c. usługi dodatkowe w ramach hostingu,
d. pomoc techniczna i opieka nad portalem i aplikacją mobilną,
e. dodatkowe usługi, które mogą wpłynąć na wybór wykonawcy.
wykonanej dla Fundacji Ekologicznej Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie na
potrzeby realizacji projektu "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności,
szanujemy Dzieło Stworzenia" oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na
łączną miesięczną cenę w PLN:
Tytuł zamówienia
Wartość netto
Podatek VAT
Wartość brutto
Miesięczna obsługa
portalu i aplikacji
mobilnej na okres
33 miesięcy
1.4. Czas realizacji zamówienia.
1.5. Harmonogram dotyczący poszczególnych etapów projektowanie, wykonanie i
wdrożenie portalu internetowego i aplikacji mobilnej.
1.6. Dokumenty poświadczające doświadczenie oferenta z ostatnich 1,5 lat.
1.7. Oświadczenia (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy):
1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego.
2) Zamówienie wykonam zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym, Specyfikacji będącej załącznikiem nr 1 i 2 do zapytania
ofertowego.

3) Uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4) Pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
który nie budzi uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności w wyborze
Wykonawcy zamówienia.
5) Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć
miesięcy przed datę złożenia oferty;
2. portfolio wykonanych stron internetowych i aplikacji
mobilnych;
2. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całego zamówienia
wyrażoną w PLN. Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres
ważności oferty.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

IV. Wymagania i warunki Zamawiającego.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
2. Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym wypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
3. Prosimy o nie składanie ofert częściowych.

V. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@laudatosi.pl do dnia 12.04.2018 r. do godziny 15:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.04.2018 r. Wyniki postępowania
zostaną przekazane w formie elektronicznej na adresy e-mail podane przez
Wykonawców w złożonych dokumentach. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony w siedzibie Fundacji Ekologicznej Laudato Si' w Szczecinie o
godzinie 12:00 oraz na stronie www.laudatosi.pl.
3. Oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich elementów nie będą
rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.

VI. Okres związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od chwili upłynięcia
terminu składania ofert.

VII. Kryteria wyboru oferty.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1- Cena - 50%.
2 - Możliwie krótki czas realizacji - 40%.
3 - Doświadczenie Wykonawcy - 10%.

VIII. Gwarancja.
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat na wykonane prace.
2. Wykonawca będzie udzielał bezpłatnych odpowiedzi drogą mailową lub
telefoniczną na wszelkie zapytania dotyczące portalu i aplikacji mobilnej w ciągu
24 godzin od otrzymania zapytania w okresie gwarancyjnym.
3. Wykonawca usunie wszelkie znalezione usterki ujawnione w trakcie fazy
testowej oraz po wdrożeniu portalu i aplikacji mobilnej w ustalonym terminie,
jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia.
4. W przypadku tworzenia na potrzeby portalu i aplikacji mobilnej specyficznych
dodatków lub komponentów, Wykonawca zapewni bezpłatne wprowadzenie
wszelkich poprawek bezpieczeństwa do wykonanych elementów przez okres
gwarancji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji portalu i aplikacji mobilnej.
6. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego nie podlegają gwarancji, ale nie
powodują utraty gwarancji na pozostałe elementy serwisu.
7. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie dwóch osób z obsługi CMS wraz z
przekazaniem instrukcji obsługi i konfiguracji systemu.

IX. Prawa autorskie.
Podpisanie umowy będzie wiązało się z przekazaniem praw autorskich do plików
(każdego edytowalnego elementu graficznego szablonu) i kodów źródłowych w
formacie uzgodnionym w toku realizacji szczegółowych uzgodnień. Portal i
aplikacja mobilna zostanie przekazana Zamawiającemu na nośnikach
elektronicznych (płyta CD/DVD) w dwóch kopiach oraz opublikowany pod
adresem wskazanym przez Zamawiającego.

X. Informacje dotyczące płatności.
1. Wynagrodzenie za Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu
internetowego i aplikacji mobilnej:
Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie
faktury VAT bądź rachunku wystawionej/ego przez Wykonawcę w terminie do 30
dni z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. Dopuszcza się wypłatę
wynagrodzenia w dwóch transzach zgodnie z ustalonym indywidualnie
harmonogramem.
2. Miesięczna obsługa portalu internetowego i aplikacji mobilnej w okresie od
01.07.2018 r. - 31.03.2021 r. (33 miesiące)
Wynagrodzenie za realizację usługi będzie płatne raz w miesiącu przelewem na
podstawie faktury VAT bądź rachunku wystawionej/ego przez Wykonawcę w
terminie do 14 dni z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy zgodnie z
przyjętym harmonogramem wypłat ustalonym w toku negocjacji.

XI. Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Chorągwicki pod numerem telefonu 692
509 181 lub 785 959 859 oraz adresem email: biuro@laudatosi.pl

XII. Załączniki.
Załącznik nr 1
ZAŁOŻENIA GRAFICZNE I MERYTORYCZNE ZE SCHEMATEM NAWIGACJI DLA
PORTALU PRZYRODNICZEGO PROJEKTOWANEGO NA POTRZEBY PROJEKTU
PN.:
„POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI,
SZANUJEMY DZIAŁO STWORZENIA”
Na potrzeby projektu stworzony zostanie portal przyrodniczy. Dzięki
portalowi ułatwiona będzie komunikacja między osobami zarządzającym
projektem a Uczestnikami (animator, uczestnik-obserwator). Portal będzie działał
jak internetowa baza danych służąca do gromadzenia danych z obserwacji
ornitologicznych. Poprzez portal lub aplikację mobilną Uczestnicy będą mogli
przekazywać dane z obserwacji.
Osoba zakwalifikowana do projektu w trakcie rejestracji otrzyma login i hasło i
uzyska status Uczestnika-obserwatora. Uczestnikami-obserwatorami będzie grupa
docelowa, czyli dzieci i młodzież szkolna. Innym typem użytkowników portalu
przyrodniczego jest Administrator i Animator.
Status Administratora przypisany jest dla koordynatora merytoryczny projektu.
Status Animatora otrzymają zakwalifikowani opiekunowie grup młodego
przyrodnika.
Typy użytkowników: Administrator, Animator, Uczestnik aktywny, Uczestnik
zwykły.
1. Funkcje portalu.
1.1. Uczestnik aktywny
- rejestracja,
- logowanie,
- przeglądanie celów wprowadzanych przez animatorów,
- zbieranie danych i wprowadzanie do systemu zgodnie z tabela,
- przeglądanie informacji przekazywanych grupie przez przypisanego animatora,
- wysyłanie wiadomości do animatora i innych uczestników grupy,
- przeglądanie wiadomości od animatora i innych uczestników grupy,
- tworzenie sprawozdań po zakończeniu realizacji celu,
- przeglądanie wyników osiąganych przez innych uczestników grupy.
Uczestnicy aktywni po zebraniu danych z obserwacji w terenie po zalogowaniu do
systemu będą wypełniać elektroniczną Kartę obserwacji (Załącznik X). Tak
zgromadzone dane będą przetwarzane i prezentowane w postaci graficznej na
poszczególnych stronach portalu.
1.2. Animator
- logowanie,
- przeglądanie danych wprowadzanych przez uczestników grupy podległej
animatorowi,

- modyfikacja danych wprowadzanych przez uczestników,
- wysyłanie wiadomości do uczestników grupy,
- przeglądanie wiadomości od innych uczestników,
- przeglądanie sprawozdań,
- publikowanie sprawozdań,
- definiowanie celów dla uczestników,
1.3. Administrator
- logowanie,
- przeglądanie modyfikacja danych rejestracyjnych uczestników,
- przeglądanie modyfikacja danych rejestracyjnych animatorów,
- przeglądanie danych wprowadzanych przez uczestników,
- przeglądanie sprawozdań,
- tworzenie grup uczestników,
- przyporządkowanie grup do poszczególnych animatorów,
- tworzenie treści dostępnych na stronie
2. Funkcje systemu.
- generowanie map na podstawie wprowadzanych i zaakceptowanych danych,
- panel do rejestracji,
- panel do logowania uczestników,
- panel do logowania animatorów,
- panel dla administratorów,
- publikowanie informacji dostępnych dla wszystkich.
3. Nawigacja
Menu górne rozwijane:
3.1. Strona główna
- blok z aktualnościami,
- blok do logowania,
- blok z obserwacjami,
- krótka informacja o projekcie
- galeria zdjęć,
- graficzny odnośnik do map.
3.2. Mapy
1) Mapa prezentującą aktywność uczestników aktywnych.
2) Liczba gatunków stwierdzonych w danym roku obserwacji.
3) Liczba gatunków stwierdzona w poszczególnych okresach w rozbiciu na
poszczególne lata (2018, 2019, 2020).
4) Mapy przedstawiające rozmieszczenie i liczebność poszczególnych
gatunków (osobno dla danego gatunku)
5) Osobno dla każdego gatunku mapa:
a. Rozmieszczenie i liczebność danego gatunku z Karty obserwacji w
danym roku.
b. Kryteria lęgowości dla danego gatunku

3.3. Aktualności
3.4. Informacje o projekcie
3.55. Logowanie
Po zalogowaniu
- aktualności
- wiadomości
- dodawanie danych obserwacyjnych
- dodawanie sprawozdań,
- kontakt do animatora.
3.6. Rejestracja
3.7. Kontakt
Załącznik nr 2
ZAŁOŻENIA GRAFICZNE I MERYTORYCZNE ZE SCHEMATEM NAWIGACJI DLA
APLIKACJI MOBILNEJ ZSYNCHRONIZOWANEJ Z PORTALEM PRZYRODNICZYM
PROJEKTOWANYM NA POTRZEBY PROJEKTU PN.:
„POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI,
SZANUJEMY DZIAŁO STWORZENIA”
Celem aplikacji jest ułatwienie wprowadzania informacji o obserwacjach przez
uczestników, które mogą być dokonywane w trakcie dokonywania badań w terenie
oraz maksymalne zwiększenie dokładności geograficznej dzięki wykorzystaniu
technologii GPS.
Funkcje aplikacji dla uczestników w:
1. Po wprowadzeniu do aplikacji loginu i hasła będzie ona stale połączona z
kontem uczestnika programu, dzięki czemu nie będzie wymagane ciągłe
logowanie do systemu.
2. Uczestnik będzie mógł wprowadzać informację w trybie on-line przy
aktywnym dostępie do Internetu.
3. Przy każdorazowym wprowadzaniu danych będzie pobierana i
wprowadzana pozycja GPS w celu dokładnego odzwierciedlenia miejsca
badania oraz data, godzina i dane osoby badającej.
4. Dodawanie danych będzie się odbywało w następujących krokach. Wybór
zadania-> Wybór gatunku -> wybór rodzaju obiektu - > wprowadzenie
ilości -> wybór kryteriów lęgowości - > liczebność.
5. Aplikacja pozwoli na wprowadzenie zdjęcia ilustrującego przedmiot
badania.
6. Użytkownicy w aplikacji będą mieli możliwość przeglądania informacji
przekazywanych przez animatorów. Informację będą wyświetlane w postaci
listy z możliwością rozwinięcia szczegółów.
7. Użytkownik będzie mógł przeglądać informacje wprowadzone przez siebie
podczas badań.

