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Zapytanie ofertowe nr 5 
 
 
 
 
 

na świadczenie usług developerskich w trakcie realizacji projektu 
Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX realizowanego 

przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu 
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I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Zamawiającym jest : 
 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu 
Adres : Żołnierska 53 , 71-210 Szczecin 
Telefon: 91 814 94 75, www.zpsb.szczecin.pl 
godziny pracy od 10.00-15.00 
NIP: 852-00-19-079 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:   10 sierpnia 2015 r.  
Miejsce składania – osobiście: siedziba ZPSB, adres j.w,                               
listownie: na adres j.w. z dopiskiem Matrix 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w trakcie realizacji projektu „Model Adaptacyjnego 
Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX” realizowanego przez Zachodniopomorską 
Szkołę Biznesu. Celem projektu jest zbudowanie platformy webowej, umożliwiającej m.in. transfer 
wiedzy pomiędzy nauką a biznesem. 

 
Usługi będą świadczone w okresie od 17 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z rozwojem oprogramowania Platformy 

Webowej MATRIX (deweloper),– kod CPV 72000000-5 usługi informatyczne: konsultacyjne, 
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.  

 
Platforma MATRIX powstała i jest rozwijana w ramach projektu innowacyjnego „PI–Model 
Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań  Innowacyjnych  i  Eksperckich  MATRIX” realizowanego przez 
Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Projekt zakłada zintensyfikowanie współpracy 
między sektorem nauki i biznesu poprzez opracowanie i wdrożenie do końca 2015 r. na terenie 
województwa zachodniopomorskiego Modelu Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i 
Eksperckich (MATRIX). 
 
Główne zadanie Platformy Webowej MATRIX polega na kojarzeniu ze sobą partnerów ze środowisk: 
akademickiego i biznesowego. Kojarzenie partnerów ma się odbywać w przestrzeni elektronicznej i 
polega na pobieraniu, przetwarzaniu i przesyłaniu informacji między użytkownikami platformy. 
Jednym z innowacyjnych rozwiązań zaimplementowanych na Platformie MATRIX jest inteligentna 
wyszukiwarka (wyszukiwarka semantyczna). Główne moduły Platformy Webowej MATRIX to: Baza 
wiedzy, Baza ekspertów, Baza praktyk i staży, Panel współpracy. 
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2. Zamawiający przewiduje zawarcie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło) z maksymalnie 
sześcioma Wykonawcami. W jednej ofercie można zgłosić jedną osobę. Jeden wykonawca może 
złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dokona wyboru maksymalnie sześciu ofert 
najkorzystniejszych w oparciu o kryteria podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  

 
3. Wykonawca składając ofertę deklaruje minimalną dyspozycyjność w wysokości średnio 30 godzin w 

miesiącu, przy czym Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może zostać zobligowany do 
wykonywania czynności w siedzibie Zamawiającego w godzinach wskazanych przez 
Zamawiającego. Godziny w jakich Zamawiający może zobligować Wykonawcę  
do wykonywania czynności w siedzibie Zamawiającego  - od 8 do 20 z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku podpisania umowy z wybranym 
Wykonawcą, liczba godzin oraz zakres dzieła jaki zostanie zlecony Wykonawcy będzie uzależniony 
wyłącznie od potrzeb Zamawiającego przy założeniu, że zadeklarowana w ofercie dyspozycyjność 
miesięczna jest wartością maksymalną, która, w zależności od potrzeb Zamawiającego może zostać 
wykorzystana w niepełnym zakresie.  

 
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania dzieła przez osoby inne niż Wykonawca. 

 

5. Minimalne wymagania dotyczące stanowiska DEWELOPER: 

 oczekiwane udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i realizacji narzędzi i systemów 
biznesowych, 

 wykształcenie wyższe lub wieloletnie doświadczenie w dziedzinie – informatyka lub pokrewne, 

 min. 3 lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów informatycznych, w 
szczególności w realizacji systemów webowych: 

 dobra znajomość praktyczna Apache Solr i technologii związanych z wyszukiwarkami 
semantycznymi;  

 bardzo dobra, praktyczna znajomość technologii webowych (HTML, XML, CSS, SQL, 
PHP, Python, JavaScript, Ajax) oraz filozofii tworzenia systemów webowych; 

 bardzo dobra, praktyczna znajomość Frameworka Django; 

 bardzo dobra znajomość metodyki tworzenia systemów CMS; 

 bardzo dobra, praktyczna znajomość Twitter Bootstrap; 

 dobra znajomość rozwiązań mobilnych i RWD; 

 znajomość zagadnień związanych z projektowaniem responsywnych aplikacji webowych;   

 umiejętność przygotowywania grafiki i tworzenie na ich podstawie szablonów HTML i 
CSS; 

 znajomość wzorców projektowych; 

 znajomość systemów kontroli wersji (SVN lub Git); 

 doświadczenie w pracy zdalnej; 

 komunikatywność; 

 umiejętność pracy w zespole. 
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6. II. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA 

1 Cena brutto za godzinę 30% (30 punktów) 

2 Doświadczenie zawodowe ogółem 30% (30 punktów) 

3 Doświadczenie w projektowaniu i realizacji narzędzi i 
systemów biznesowych 

20 % (20 punktów) 

4 Dyspozycyjność miesięczna 20 % (20 punktów) 

 
2. Sposób obliczania wartości punktowej  kryteriów dla każdej z ocenianych części: 
 
1/  Kryterium nr 1 „Cena za godzinę” oceniane będzie jak niżej: 
             
                Cmin 
X1=      --------------- x 30 pkt 

      Co 
gdzie: 
 
X1    - wartość punktowa ocenianego kryterium 
Cmin    - najniższa cena za godzinę ze złożonych ofert 
Co    - cena za godzinę ocenianej oferty 
Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich. 
 
Maksymalna ilość punktów wynosi 30% (30 punktów). 
 
2/  Kryterium nr 2 „Doświadczenie zawodowe” oceniane będzie: 
- posiadanie doświadczenia zawodowego do 2 lat powyżej wymaganego doświadczenia – 10% (10 
punktów); 
- posiadanie doświadczenia zawodowego od 2 do 5 lat powyżej wymaganego doświadczenia – 20% (20 
punktów); 
- posiadanie doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat od wymaganego doświadczenia  – 30% (30 
punktów); 
 
Maksymalna ilość punktów wynosi 30% (30 punktów). 
 
3/ Kryterium nr 3 „Doświadczenie  w projektowaniu i realizacji narzędzi i systemów biznesowych” 
– doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac i/lub z grupami odbiorców komponentów platformy 
opisane w CV - 20% (20 punktów) 
 
4/ Kryterium  nr 4 „Dyspozycyjność miesięczna” oceniane będzie jak niżej: 
- zadeklarowana przez Wykonawcę dyspozycyjność w ilości od 30 godzin do 40 godzin miesięcznie – 
5% (5 punktów); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin 
tel. (+48 91) 814 94 50 
fax (+48 91) 814 94 40 

www.zpsb.pl 
 

 

Projekt „Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań 
Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” 
nr projektu: POKL.08.01.02-32-001/11 
 

 

ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin 
tel. (+48 91) 814 94 17;43 

fax (+48 91) 814 94 61 
matrix@zpsb.pl 

 

- zadeklarowana przez Wykonawcę dyspozycyjność w ilości od 41 godzin do 60 godzin miesięcznie – 
10% (10 punktów); 
- zadeklarowana przez Wykonawcę dyspozycyjność w ilości powyżej  61 godzin miesięcznie – 20% (20 
punktów); 
 
Maksymalna ilość punktów wynosi 20% (20 punktów). 
 
3. Całościowa wartość punktowa ocenianej oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych  

w poszczególnych kryteriach. 
4. Uzyskane w obliczeniach kryterium 1 wyniki zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku 
5. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będąca suma 

wszystkich kryteriów, wynosi 100.  
6. Za ofertę spełniającą kryteria wymagane do podpisania umowy, uznaje się ofertę, która uzyskała 

minimum 60 pkt. 
 
III. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia dostarczenia oferty do siedziby Wykonawcy: 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, ul. Żołnierska 53, Szczecin. 
 
IV. DOKUMENTY WYKONAWCY 
 
Do składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć niżej wymienione dokumenty: 
1. formularz oferty według wzoru określonego przez Zamawiającego, 
2. Oświadczenia wykonawcy 
3. kwestionariusz osobowy – CV według wzoru określonego przez Zamawiającego, 
4. Oświadczenie o zaangażowaniu w NSRO 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 

 
OFERTA CENOWA DLA STANOWISKA DEWELOPER 

 
 

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................................................................. 

Nr PESEL    ...........................................NIP.............................................................. 

 
nr telefonu ........................................................................  
e-mail  ............................................................................................. 
 

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w trakcie realizacji projektu Model 
Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX realizowanego przez 

Zachodniopomorską Szkołę Biznesu: 
 
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w 
zapytaniu cenowym: 
 

nazwa  stanowiska 
cena brutto za 
godzinę1 

doświadczenie w latach 
dyspozycyjność liczba godzin 
zegarowych miesięcznie 

        

 
 

 
Oświadczam, że: 

                                                 
1
 W przypadku Wykonawców, których  sytuacja  prawna związana z zawarciem umowy powoduje powstanie obowiązku 

ubezpieczenia społecznego, cena musi uwzględniać wszystkie obowiązujące składki, opłaty i podatki (ZUS, NFZ, PIT) – 

zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do naliczenia i potrącenia z 

przysługującego wynagrodzenia w/w składek, opłat i podatków. W przypadku wykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą, cena musi zawierać ew. podatek VAT w obowiązującej wysokości.
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 Zapoznałem/-am się ze Zapytaniem Ofertowym, 

 Uzyskałem/-am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

 akceptuję wskazany w ZO czas związania ofertą, 

 akceptuję postanowienia ZO oraz wzór umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję 

się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu, w miejscu i czasie 

zaznaczonym przez Zamawiającego. 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

   

Posiadam konto w ........................................................................................................................ 

Numer konta .................................................................................................................................  

 

Załącznikami do formularza oferty są: 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

 

 

Ofertę niniejszą składam na........... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

………………………………………                                          ………………………………. 

        /miejscowość data/                                                                 /podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
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Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................................................................. 

Nr PESEL    ...........................................NIP.............................................................. 

 
1. Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (postępowanie nr: 

……………………..), nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym  – Zachodniopomorską Szkołą 
Biznesu w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 53, osobowo lub kapitałowo 
w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012 r. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli z n/w osobami: 

a. ………………………. 
b. ……………………… 
c. ……………………… 
d. ……………………… 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
 
 

………………………………………                                          ………………………………. 

        /miejscowość,  data/                                                                 /podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego* 
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - CV 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko …..................... ............................. ..............................  
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………… 
3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………….. 
4. Adres do korespondencji ……..……………………………………………………………… 
5. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy – 

naukowy (format dowolny) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe), data ukończenia lub rozpoczęcia 
nauki w przypadku jej trwania (format dowolny) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (format dowolny) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

..................................................................... 
     podpis 

 
 
 
* istnieje możliwość złożenia CV w formacie opracowanym indywidualnie, pod warunkiem zamieszczenia 
kluczowych informacji przedstawionych we wzorze 
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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego  

OŚWIADCZENIE 

osoby zaangażowanej w realizację projektu pt.  

„Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” 

nr projektu: POKL.08.01.02-32-001/11  

 
imię i nazwisko:    ………………………………..PESEL:        

adres zamieszkania:   ……………………………………………, ……… 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 
 

 jestem zatrudniony(a) w projekcie/tach NSRO2 
 
moje łączne zaangażowanie zawodowe (w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i 
funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł ) nie przekracza 240 godzin miesięcznie 

       (proszę  wypełnić tabelę nr 1) 
 

nie jestem zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy  
 
jestem pracownikiem instytucji sektora publicznego i nie występuje konflikt interesów  
oraz podwójne finansowanie; Jednocześnie informuję, że w ww. instytucji pracuję ; 

       w  dniach ………….. w godzinach od …… do …...   tzn. że w ramach projektu  MATRIX mogę być zatrudniony   
       w   pozostałych godzinach, dniach itp. 
W przypadku pracy w ramach innego projektu lub innych działań,  oświadczam, że pomimo zatrudnienia w nich będę 
prawidłowo i efektywnie realizować wszystkie zadania powierzone mi w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.  

 
Oświadczam również, że zatrudnienie mnie do projektu nie spowoduje konfliktu interesów i nie spowoduje również 
wystąpienia podwójnego finansowania. 

 
Oświadczam również, że w przypadku gdy podczas trwania umowy z  Zachodniopomorską Szkołą Biznesu  podejmę 
pracę w innym projekcie lub w ramach innych działań, wówczas poinformuję o tym fakcie Zachodniopomorską 
Szkołą Biznesu.  
 
 

       ………………………………… 
data, czytelny podpis 

                                                 
2
 Projekty NSRO oznaczają projekty realizowane w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Regionalnych 

Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), Programu Operacyjnego 

Europejska Współpraca Terytorialna (PO EWT), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT) 
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Tabela nr 1 
 
 

Lp. 
Miejsce zatrudnienia * 

Tytuł projektu 

Forma zatrudnienia Stanowisko Wymiar czasu pracy i 
termin zatrudnienia 

1.   
 

   

2.   
 
 

   

3.   
 
 

   

* W zależności od rodzaju zatrudnienia prosimy o wpisanie danych związanych z tytułem i numerem projektu NSRO, 

w ramach którego jest wykonywana praca lub też miejsce zatrudnienia 

 

 


