ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
na usługę polegającą na wsparciu i asyście technicznej w pracach utrzymaniowych oraz rozwojowych
Systemu Elektronicznego Punktu Kontaktowego biznes.gov.pl, w ramach realizacji projektu "Rozwój
Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość eusług publicznych.
1.

Zamawiający:
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4,
00-074 Warszawa
NIP: 526-000-17-08

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w analitycznych i programistycznych działaniach
utrzymaniowych oraz rozwojowych Systemu Elektronicznego Punktu Kontaktowego biznes.gov.pl. Usługa
Wykonawcy będzie polegała na Asyście Technicznej polegającej na wsparciu Zamawiającego w
rozbudowie i utrzymaniu Systemu, oraz usuwaniu Awarii.
Wsparcie realizowane będzie poprzez świadczenie na rzecz Zamawiającego specjalistycznych usług w
łącznej liczbie osobodni nie większej niż 2500 (dwa tysiące pięćset).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do Zapytania

3.

Główny kod CPV:
72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72222000-7 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi
w zakresie planowania.

4.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia 14.02.2019 r., zaś termin
obowiązywania gwarancji do dnia 15.02.2020 r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu:
- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji
tożsamych usług ustalając warunki w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia z
potwierdzonymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

6.

Termin i forma składania informacji:
Zamawiający prosi o przesłanie informacji dotyczącej stawki za osobodzień brutto (wyceny) do dnia
24 maja 2017r. na adres e-mail: zamówienia@kig.pl
W stawce za osobodzień brutto należy uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,
szczególnie podane w SOPZ
Stawka za osobodzień brutto musi obejmować zysk oraz wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do
poniesienia przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.
wynagrodzenie pracowników biorących udział w realizacji zamówienia w tym również ewentualne koszty dojazdu,
wyżywienia i noclegów, koszt zakupu i utrzymania sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, podatki i opłaty w
tym podatek Vat, wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich autorskich praw
majątkowych, prawa do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawa wyłącznego zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na wszystkich wymienionych określonych we wzorze umowy polach
eksploatacji do utworów powstałych w wyniku wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia i
świadczeniem usługi, praw do licencji wykorzystanych do wykonania zamówienia oraz za przeniesienie własności
nośników.
Zamawiający przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia będzie brał pod uwagę stawki za osobodzień
brutto otrzymane od potencjalnych wykonawców podczas niniejszej procedury (zapytanie o ustalenie
wartości zamówienia) oraz dokona weryfikacji w oparciu o dane z rynku usług IT (raport płacowy
Sedlak & Sedlak 2016, raport Advisory Group TEST Human Resources oraz informacji publikowanych na
wiodących portalach pracy i branżowych forach internetowych).

7.

Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zapytania ze strony Zamawiającego
jest Marcin Stążewski, e-mail: zamówienia@kig.pl
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Załączniki:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
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