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Zapytanie ofertowe 
 

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekt GRASS (Green And Sustainable 
freight transport Systems in cities) w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca 
Badawcza.  

Jednym z rezultatów projektu jest wizualizacja wyników badań w formie aplikacji 
internetowej. 

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie 
oferty cenowej na wykonanie aplikacji internetowej. 
 

1. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aplikacji dostępnej on-line, służącej do wizualizacji 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z transportu towarowego oraz 
optymalizacji tras z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko miejskie. 
Funkcjonalność́ narzędzia: 
Narzędzie zostanie wykonane w formie interaktywnej mapy odwzorowującej centrum miasta 
Szczecina z uwidocznieniem ulic. Mapa ma odzwierciedlać dane wybierane przez 
użytkownika z menu dostępnego na ekranie. Po wybraniu daty oraz innych szczegółowych 
danych wynikających z modelu matematycznego odpowiedni obszar mapy zostanie 
wyróżniony odpowiednim kolorem, zgodnym z wcześniej ustaloną paletą. Kolory będą 
odzwierciedlały poziom zanieczyszczeń powietrza. W zależności od rodzaju danych będą one 
wizualizowane w formie kolorystycznej lub liniowej. 
Dodatkowo aplikacja ma umożliwiać generowanie danych eksploatacyjnych wskazanego 
pojazdu na podstawie wskazanej trasy przemieszczania się pojazdu. 
Narzędzie zostanie opatrzone instrukcją dla użytkowników, która będzie dostępna do 
wyświetlenia na każdym poziomie obsługi narzędzia. 
Wymogi techniczne narzędzia: 
Aplikacja zostanie wykonana w technologii pozwalającej na wyświetlanie danych 
wskazanych w opisie zamówienia, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Nawigacja 
pomiędzy wszystkimi elementami i funkcjami aplikacji powinna być́ płynna. Aplikacja 
zostanie zainstalowana na stronie internetowej www.grassproject.eu. Oprawa graficzna i 
kolorystyka narzędzia powinna nawiązywać́ do ww. strony internetowej. 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności wykonanego narzędzia z wymaganiami 
serwera, na którym jest zainstalowana strona internetowa oraz z kodem strony.  
Po osadzeniu narzędzia w strukturze ww. strony internetowej, narzędzie powinno być́ 
obsługiwane przez wszystkie respektujące standardy przeglądarki www, w aktualnych 
wersjach. 
Termin realizacji zamówienia – grudzień 2015 
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2. Kryteriami oceny ofert będzie: 
- cena 
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe 
Wykonawca spełnił. 

 
3. Dokumenty i oświadczenie wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w 

zamówieniu: 
Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr1 do niniejszego zapytania ofertowego 

 
4. Kryteria wyboru ofert: 

Cena 
 

5. Sposób przygotowania ofert: 
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w 
języku polskim, w formie pisemnej. 
Oferta musi być podpisana (czytelnie) przez osoby upoważnione. 
Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi 
uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 2.06.2015r. do godz. 15:00 w biurze projektu p.108  
lub przesłać na adres: 
ul. H. Pobożnego 11  
70-507 Szczecin 
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
7. Inne 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania wstępnych ofert. 
Termin związania ofertą: 30 dni 
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Załącznik nr 1 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na wykonanie aplikacji internetowej 

 
 

Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa................................................................................................................ 

Siedziba............................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu................................................................................................ 

NIP: …………………………………………………………………………… 

 
Oferujemy wykonanie aplikacji internetowej zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za łączną 
kwotę brutto: ............................................. zł (słownie …………… zł), 
 
 
 
 Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
 Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 
 
 

……….………………………………………….. 
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 

 
 
W przypadku udzielenia zlecenia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 
 
 
 
 
............................, dn. ………………..r.   ........................................................... 
           (miejscowość i data)                   (podpis) 


