
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

28-08-2019

Termin składania ofert

06-09-2019

Numer ogłoszenia

22718

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załączonym wzorem należy złożyć w zamkniętej kopercie

do dnia 6 września 2019r. do godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pok. 223, posiadającej oznaczenie: „ZAPYTANIE

OFERTOWE”- opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej projektu „Budowa Metropolitalnego

Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” .

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. o godz. 10.15.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert (sala 117a).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

• Pan Marek Stawarz (Główny Specjalista) – tel. 61 8410 731, w zakresie procedury zamówienia (od

poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00) • Pani Izabela Marek (Główny Specjalista ds. zamówień

publicznych) – tel. 61 2269 228, w zakresie procedury zamówienia (w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00, od

wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00) • Pani Anna Wojtkowiak (Kierownik Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego) –tel. 61 2269 228, w zakresie przedmiotu zamówienia (w poniedziałki w godz. 9.00 –

17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 22 69 228

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła, jakim jest opracowanie dokumentacji technicznej i

aplikacyjnej projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii

Poznań”, Projekt będzie realizowany przez Zamawiającego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020.

2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania
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ofertowego – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Dzieło, o którym mowa w ust. 1 musi zostać dostarczone Zamawiającemu w postaci:

1) plików elektronicznych zawierających studium wykonalności dla projektu, dostarczonych na płycie CD–

ROM lub DVD–ROM w oryginale oraz w jednej kopii – zawierających dokumenty w zakresie zgodnym z

wersją odebranego dzieła tj.:

a) edytowalnego pliku MS Word (format: docx oraz odf) ;

b) nieedytowalny pliku PDF o tej samej treści, co dokument wskazany w pkt. a)

c) pliki eksportu danych z pakietu CASE użytego przez Wykonawcę programu CASE do modelowania

procesów biznesowych w formacie BPMN DI oraz XMI w zakresie odpowiadającym treści opracowanych

przez Wykonawcę modeli procesów zawartych w odebranym studium wykonalności, o którym mowa w pkt.

a);

2) trzech (3) egzemplarzy studium wykonalności wydrukowanych dwustronnie na papierze w formacie A4

oraz zbindowanych, w zakresie treści zgodnych z odebranym przedmiotowym opracowaniem pkt. 1);

3) w postaci określonej w OPZ SIWZ dla pozostałych nie wskazanych powyżej dokumentów oraz opracowań,

w formie jednego egzemplarza wydruku oraz w postaci elektronicznej właściwej dla formatu natywnego

danego opracowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji

Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła, jakim jest opracowanie dokumentacji technicznej i

aplikacyjnej projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii

Poznań”, Projekt będzie realizowany przez Zamawiającego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020.

2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania

ofertowego – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Dzieło, o którym mowa w ust. 1 musi zostać dostarczone Zamawiającemu w postaci:

1) plików elektronicznych zawierających studium wykonalności dla projektu, dostarczonych na płycie CD–

ROM lub DVD–ROM w oryginale oraz w jednej kopii – zawierających dokumenty w zakresie zgodnym z

wersją odebranego dzieła tj.:

a) edytowalnego pliku MS Word (format: docx oraz odf) ;
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b) nieedytowalny pliku PDF o tej samej treści, co dokument wskazany w pkt. a)

c) pliki eksportu danych z pakietu CASE użytego przez Wykonawcę programu CASE do modelowania

procesów biznesowych w formacie BPMN DI oraz XMI w zakresie odpowiadającym treści opracowanych

przez Wykonawcę modeli procesów zawartych w odebranym studium wykonalności, o którym mowa w pkt.

a);

2) trzech (3) egzemplarzy studium wykonalności wydrukowanych dwustronnie na papierze w formacie A4

oraz zbindowanych, w zakresie treści zgodnych z odebranym przedmiotowym opracowaniem pkt. 1);

3) w postaci określonej w OPZ SIWZ dla pozostałych nie wskazanych powyżej dokumentów oraz opracowań,

w formie jednego egzemplarza wydruku oraz w postaci elektronicznej właściwej dla formatu natywnego

danego opracowania.

Kod CPV

71241000-9

Nazwa kodu CPV

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 16 grudnia 2019 roku, realizując zamówienie zgodnie z

opracowanym przez siebie Planem Działania, w tym Harmonogramem Prac, w którym wyróżnione zostaną

następujące etapy realizacyjne:

a) Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i opracowanie „Planu Działania”;

b) Etap 2: Opracowanie dokumentacji technicznej „Koncepcji Systemu MeSIP”;

c) Etap 3: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym w szczególności studium wykonalności;

d) Etap 4: Przeprowadzenie Odbioru Końcowego.

2. Wykonawca jest zobowiązany w ramach Etapu 1 opracować Plan Działania, w tym Harmonogram Prac, w

którym uwzględni niezbędne czynności oraz świadczenia zapewniające wykonanie Umowy, należące do

zobowiązań każdej ze Stron.

3. Opracowany przez Wykonawcę Plan Działania, w tym Harmonogram Prac musi uwzględniać terminy

wykonania podane w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia, w

tym w szczególności dotyczące:

a) Etapu 1 – nie później niż 10 Dni Roboczych od daty zawarcia umowy;

b) Etapu 2 – nie później niż w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy;

4. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany

jest w Harmonogramie Prac określić termin wykonania Etapu 3 oraz związanych z nim dwóch (2) Punktów

kontrolnych, w których Zamawiający może dokonać oceny stanu zaawansowania prac.

Załączniki

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 8

Oświadczenie o braku konfliktów interesów - Załącznik nr 7

Wzór umowy - Załącznik nr 6

Wykaz osób - Załącznik nr 5

Wykaz usług - Załącznik nr 4

Formularz ofertowy - Załącznik nr 3

Wstępne założenia projektu - Załącznik nr 2 (Dodatek nr 3 do OPZ)

Opis przedmiot zamówienia - Załącznik nr 1
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Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca

w okresie ostatnich 5 lat wykonał, co najmniej:

a) trzy (3) usługi, których przedmiotem było opracowanie studium wykonalności projektu informatycznego,

przy czym:

• co najmniej dwa (2) wnioski złożone na podstawie opracowanych przez Wykonawcę studiów wykonalności

otrzymały wymagane minimum punktów w ramach oceny merytorycznej, potwierdzając w ten sposób

prawidłowość opracowania studium wykonalności zgodnie z wymaganiami konkursu,

• co najmniej jedno (1) opracowane przez Wykonawcę studium wykonalności dotyczyło projektów

związanych z budową systemów informacji przestrzennej oraz świadczeniem elektronicznych usług

publicznych,

• wartość, przynajmniej jednego (1) z projektów, dla którego zostało opracowane przez Wykonawcę studium

wykonalności, była nie mniejsza niż 5 000 000,00 zł brutto;

• przynajmniej jedno (1) z opracowanych studiów wykonalności dotyczyło projektu partnerskiego

realizowanego na podstawie art. 33 Ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj.Dz.U z

2018r. poz.1431 ze zm).

b) jedną (1) usługę, której przedmiotem było opracowanie koncepcji lub projektu technicznego dostawy lub

budowy systemu informacji przestrzennej (SIP), w tym infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) oraz

uruchomienia usług INSPIRE, w których to do opisu technicznego zastosowano modelowanie w języku UML

lub SysUML;

c) jedną (1) usługę, której przedmiotem było opracowanie koncepcji lub projektu technicznego lub studium

wykonalności, w ramach których Wykonawca przeprowadził analizę procesów biznesowych dla kluczowych

procesów e-usług oraz opracował dla nich model procesów „as-is" oraz „to-be" wraz z określeniem atrybutów

każdego z procesów takich jak: cel procesu, właściciel procesu, czas realizacji oraz koszt procesu.

W zakresie wykazania się przez Wykonawcę wiedzą i doświadczeniem Zamawiający dopuszcza wykazanie

usług, o których mowa pkt. b) i c) łącznie w ramach jednego zamówienia lub wielu zamówień, w tym w

ramach usług, które wskazano w pkt. a) przedmiotowych wymagań, lecz nie dopuszcza możliwości wykazania

spełniania pojedynczego warunku przez wykazanie wykonania usługi w ramach więcej niż jednej umowy (tj.

Wykonawca nie może zsumować rezultatów wykonania dwóch lub więcej umów, aby spełnić dany warunek).

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz usług wykonanych w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu, składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem 4 do zapytania

ofertowego oraz dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie.

Dowodami o których mowa wyżej, mogą być , referencje, protokoły odbioru, poświadczenia bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

W przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty

potwierdzające należyte wykonanie usług winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Wykonawca wykaże, iż dysponuje wykwalifikowanym kluczowym personelem technicznym posiadającym

wiedzę i doświadczenie, ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami, co najmniej w

następującym zakresie:

a) Kierownik Zespołu Wykonawcy (inaczej Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy) – jedna (1) osoba

b) Specjalista ds. pozyskiwania finansowania zewnętrznego – co najmniej jedna (1) osoba

c) Specjalista IT ds. architektury systemów – co najmniej 1 (jedna) osoba

d) Specjalista IT ds. analizy biznesowej – co najmniej 2 (dwie) osoby

e) Specjalista IT ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego – co najmniej 1 (jedna) osoba

f) Specjalista IT ds. geoinformatyki – co najmniej 1 (jedna) osoba

g) Specjalista IT ds. GIS – co najmniej 1 (jedna) osoba

h) Specjalista IT ds. sieci teleinformatycznych – co najmniej 1 (jedna) osoba

i) Specjalista IT ds. systemów przetwarzania danych – co najmniej 1 (jedna) osoba

Zamawiający informuje, iż wymienione wyżej osoby muszą spełniać warunki określone w zapytaniu

ofertowym pkt. IV ust. 2 (str. 3-6).

Zamawiający dopuszcza łączenie co najwyżej dwóch ról, przy spełnieniu warunku minimum zapewnienia

dostępności 5-osobowego zespołu technicznego wykonawcy.

Okres doświadczenia, jakie nabył członek zespołu wykonawcy nie musi być okresem ciągłym. W takim

przypadku na formularzu Wykonawca jest zobowiązany podać okresy pracy lub współpracy, w których dana

osoba nabyła określone doświadczenie z podaniem roku i miesiąca np. 2012/07-2012/12. Zamawiający

dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku z dokładnością do miesiąca.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz osób skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o treści zgodnej z załączonym do zapytania ofertowego

wzorem – załącznik nr 5.Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie

spełnia.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do

zapytania ofertowego. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian :

1. Zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą

starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

2. Zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

3. Zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż

209.000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

VI. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania: odpis z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Dokument złożony w formie kopii musi być poświadczony „za zgodność z oryginałem”, przez Wykonawcę

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status

Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

2) Wykaz wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania warunku dotyczącym zdolności
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technicznej lub zawodowej lub zawodowej w okresie ostatnich pięciu lat – załącznik nr 4

3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o treści zgodnej z załączonym do

zapytania ofertowego wzorem – załącznik nr 5.

4) Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów o treści zgodnej z załączonym do zapytania ofertowego

wzorem – załącznik nr 7

5) W przypadku, gdy ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba, należy dołączyć pełnomocnictwo

do reprezentowania Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

K1: „cena brutto” - 60%

K2: „okres udzielonej gwarancji” — 10%

K3: „liczba wariantów realizacji inwestycji opracowana w ramach analizy opcji” – 30%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach ww. kryteriów przyjmując zasadę, że 1% = 1

pkt.

W zakresie ww. kryteriów oferta Wykonawcy może uzyskać łącznie 100 punktów.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

Do wyliczenia wartości punktowej oceny oferty Wykonawcy Zamawiający posługiwał się będzie

następującym wzorem:

W = K1 + K2 + K3

gdzie:

W — łączna liczba punktów analizowanej oferty; K1 - liczba punktów przyznanych dla analizowanej oferty w

ramach kryterium „cena brutto" analizowanej oferty; K2 - liczba punktów w ramach kryterium „okres

udzielonej gwarancji " analizowanej oferty; K3 - liczba punktów w ramach kryterium „liczba wariantów

realizacji inwestycji opracowana w ramach analizy opcji”.

Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający

dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ww. wzorem dokonując wyliczenia wartości

punktowej dla każdej z ofert dla poszczególnych kryteriów wg. poniższej zasady:

Ocena punktowa kryterium K1 – „cena brutto”. Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium

otrzyma Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę, czyli zaoferuje najniższą cenę za

wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę

punktów w stosunku do punktacji oferty najkorzystniejszej obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

K1=(najniższa cena ofertowa brutto)/(cena analizowanej oferty brutto)×60 pkt

Ocena punktowa kryterium K2 – „okres udzielonej gwarancji”: Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego

kryterium otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w

miesiącach nie krótszy niż 1 rok tj. 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 24 miesiące . Pozostali wykonawcy

otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów w stosunku do punktacji oferty najkorzystniejszej

obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

K2=(okres udzielonej gwarancji analizowanej oferty )/(okres udzielonej gwarancji najkorzystniejszej oferty

)×10 pkt

Ocena punktowa kryterium K3 – „liczba wariantów realizacji inwestycji opracowana w ramach analizy

opcji”. Wykonawca, który zaoferuje największą liczbę wariantów realizacji inwestycji, nie mniejszą niż 3 i nie

większą niż 5, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie
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mniejszą liczbę punktów w stosunku do punktacji oferty najkorzystniejszej obliczoną zgodnie z poniższym

wzorem:

K3=(liczba wariantów realizacji inwestycji opracowana w ramach analizy opcji dla analizowanej oferty

)/(liczba wariantów realizacji inwestycji opracowana w ramach analizy opcji dla najkorzystniejszej oferty)×30

pkt

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy i / lub zaoferowanie opracowania

studium wykonalności z liczbą wariantów mniejszą niż 3 powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy, jako

niespełniającej wymagań zapytania ofertowego.

Podanie przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące jest równoznaczne z

udzieleniem gwarancji przez Wykonawcę na okres 24 miesięcy. W takim przypadku do wyliczenia wartości

punktowej kryterium „okres udzielonej gwarancji” Zamawiający przyjmie 24 miesiące. Tak przyjęta wielkość

zostanie uwzględniona również we wzorze umowy, o ile oferta ta zostanie przez Zamawiającego wybrana,

jako najkorzystniejsza.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę „liczby wariantów realizacji inwestycji w ramach analizy

opcji” (w studium wykonalności) większej lub równiej 5, Zamawiający przyjmie, jako zobowiązanie

Wykonawcy, liczbę 5 wariantów realizacji inwestycji.

Wykluczenia

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w

imieniu ogłaszającego czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku

pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione

wątpliwości co do bezstronności.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Powiat Poznański

Adres

Maksymiliana Jackowskiego 18

60-509 Poznań
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wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 84 10 500

Fax

61 84 80 556

NIP

7811840766

Numer naboru

RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19
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