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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

dotyczące wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogramowania 
 
 
 
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego 
wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju 
psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia”, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, 
Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0293/17-002) zapraszamy Państwa do 
złożenia oferty na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania. 
 
1. Sposób udzielenia zamówienia 
 
Do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 
realizowanego zgodnie z zasadami konkurencyjności, z wyłączeniem przepisów ustawy z 29 stycznia 2014 
roku „Prawo zamówień publicznych”. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dedykowanego oprogramowania (kod CPV 48000000 8 Pakiety 
oprogramowania i systemy informatyczne) składającego się na następujących elementów: 
 

I. Moduł administracyjny, moduł opiekuna, moduł specjalisty wraz z modułem terapeutycznym A - 
wspomagania rozwoju spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej 
 
Moduł administracyjny będzie stanowił narzędzie umożliwiające zarządzenie aplikacją, w tym:  

 zarządzanie zgłoszeniami od użytkowników,  

 zarządzanie płatnościami internetowymi (integracja z systemami płatności online),  

 tworzenie cenników (dla rehabilitanta, dla opiekuna ), 

 generowanie i aktywowanie zdrapek w celu bezgotówkowej aktywacji dostępu do zasobów portalu, 

 webserwisy do komunikacji z systemem księgowym Zamawiającego, 
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  zarządzanie kontami użytkowników, 

 wysyłanie, odbieranie, tworzenie wiadomości do użytkowników. 

Moduł opiekuna będzie adresowany do rodziców (opiekunów) dziecka, u którego zdiagnozowano 
zaburzenia rozwoju psychoruchowego (lub zagrożonego takimi zaburzeniami), podlegającego terapii 
prowadzonej w dedykowanej placówce. 
Użytkowanie aplikacji przez rodziców będzie kontynuacją oraz uzupełnieniem tradycyjnej terapii 
odbywającej się poprzez bezpośredni kontakt dziecka ze specjalistą. 
 

Funkcjonalności modułu opiekuna:  

 możliwość zdalnej współpracy ze specjalistą zainicjalizowanej przez terapeutę, 

 dostęp do planów terapii przygotowanych przez specjalistę na bazie diagnozy rozwoju 

psychoruchowego (moduł terapeutyczny), 

 możliwość samodzielnego tworzenia harmonogramów ćwiczeń (przez opiekuna), 

 dostęp do zbioru wszystkich ćwiczeń w postaci tekstu lub lektora lub filmu, 

 historia rehabilitacji, 

 mechanizm wysyłania, odbierania, tworzenia wiadomości, 

 mechanizm konsultacji opiekun – specjalista. 

Moduł specjalisty zapewni terapeutom dostęp do: 

 panelu wyboru podopiecznego,  

 informacji o dziecku, 

 historii terapii, 

 wszystkich ćwiczeń (teksty, filmy) w bazie,  

 planu terapii - w tym polu terapeuta tworzy dla dziecka plan ćwiczeń, który składa się z filmów 

instruktażowych dobranych w zależności od schorzenia, 

 kalendarza, dzięki któremu możliwe będzie planowanie ćwiczeń w dłuższej perspektywie, 

 mechanizmu wysyłania, odbierania, tworzenia wiadomości, 

 mechanizmu konsultacji opiekun - specjalista, 

Moduł terapeutyczny A będzie miał następujące funkcjonalności: 

 dodawanie, usuwanie ćwiczeń terapeutycznych (w formie tekstu i filmów), 

 wyszukiwanie, grupowanie oraz tworzenie list odtwarzania, 

 liczba ćwiczeń: 630 w postaci filmów (czas trwania: 30 sekund do 5 min) oraz 1 607 w postaci 

opisów (porad, instruktaży). 

II. Moduł terapeutyczny B - wspomagania rozwoju komunikowania się i mowy, emocjonalno-społecznego, 
funkcji behawioralnych, wiedzy i umiejętności uczenia się oraz motoryki precyzyjnej i lateralizacji 
 
Moduł terapeutyczny B będzie miał następujące funkcjonalności:  

 dodawanie, usuwanie ćwiczeń terapeutycznych (w formie tekstu i filmów),  

 wyszukiwanie, grupowanie oraz tworzenie list odtwarzania,  

 liczba ćwiczeń: 330 w postaci filmów (czas trwania: 30 sekund do 5 min) oraz 887 w postaci opisów 

(porad, instruktaży),  
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III. Moduł terapeutyczny C - wspomagania rozwoju ruchowego 
 
Moduł terapeutyczny C będzie miał następujące funkcjonalności:  

 dodawanie, usuwanie ćwiczeń terapeutycznych (w formie tekstu i filmów),  

 wyszukiwanie, grupowanie oraz tworzenie list odtwarzania,  

 liczba ćwiczeń: 265 w formie filmów (czas trwania: 30 sekund do 5 min) oraz 385 w formie opisów 

(porad, instruktaży).  

Wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za opracowanie analizy funkcjonalnej i technicznej 
poszczególnych modułów, opracowanie interfejsu użytkownika, zaprojektowanie grafiki, kodowanie i testy 
modułów, instalację i uruchomienie modułów na serwerze. 
 

W przypadku modułów terapeutycznych Wykonawca będzie odpowiedzialny dodatkowo za: angaż aktorów, 
terapeutów, wynajem sali na potrzeby nagrań, oświetlenie, scenografię, nagranie obrazu i dźwięku. 
 
Wdrożenie modułów terapeutycznych stanowi kluczowy element projektu, dzięki któremu będzie możliwe 
świadczenie usług zdalnej terapii. Moduły zostaną wykonane na podstawie dostarczonych przez 
Zamawiającego konspektów poszczególnych filmów i opisów ćwiczeń opracowanych w ramach prac B+R. 
Konspekty zawierają wytyczne, wskazówki i instrukcje opisujące sposób wykonywania poszczególnych 
ćwiczeń przez aktorów oraz treści zaleceń. Opracowane materiały zostaną również wykorzystane w aplikacji 
do opisu zamieszczonych filmów. 
 
Konspekty filmów i opisy ćwiczeń zostaną udostępnione potencjalnym Oferentom po dostarczeniu do 
Zamawiającego podpisanej umowy o poufności. 
 
3. Okres realizacji przedmiotu zamówienia 
 
I. Moduł administracyjny, moduł opiekuna, moduł specjalisty wraz z modułem terapeutycznym A:  
8 miesięcy od zawarcia umowy z wybranym Oferentem. 
II. Moduł terapeutyczny B:  
12 miesięcy od zawarcia umowy z wybranym Oferentem. 
III. Moduł terapeutyczny C:  
16 miesięcy od zawarcia umowy z wybranym Oferentem. 
 
4. Opis sposobu określania ceny oferty 
 
Oferent zobowiązany jest podać (w walucie PLN) cenę netto i cenę brutto (z VAT) dla każdego z 
wymienionych powyżej elementów przedmiotu zamówienia oraz łączną cenę netto i łączną cenę brutto 
przedmiotu zamówienia. Podane ceny będą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
5. Kryteria wyboru wykonawcy 
 
Przy wyborze wykonawcy stosowane będą następujące kryteria oceny:  
1. Cena - waga: 100%  
 
Punktacja w ramach kryterium „cena” (zakres: 0 - 100 punktów) zostanie wyznaczona w następujący 
sposób: ilość punktów dla danej oferty = (łączna cena netto najkorzystniejszej oferty) / (łączna cena netto 
oferty ocenianej) x 100 
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6. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

 Konspekty filmów i opisy ćwiczeń, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia (stanowiące 
podstawę przygotowania oferty) Zamawiający przekaże potencjalnym Oferentom niezwłocznie po 
otrzymaniu podpisanej umowy o poufności. Dokument należy złożyć osobiście w biurze 
Zamawiającego (ul. Pszenna 2, 44-109 Gliwice) lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera do 
dnia 1 lutego 2018 r. Celem otrzymania wzoru umowy o poufności należy skontaktować się z 
Zamawiającym. 

 Okres ważności złożonych ofert: do 30 kwietnia 2018 r. 

 Oferty muszą być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w 
terminie do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 16.00: osobiście w biurze Zamawiającego (ul. Pszenna 2, 
44-109 Gliwice) lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub elektronicznie na adres e-mail 
piotr.gruba@komlogo.pl (skan wypełnionej i podpisanej oferty). W każdym przypadku decyduje 
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  

 Oferty częściowe oraz oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą 
rozpatrywane. 

 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących niniejszego postępowania prosimy przesyłać 
zapytania drogą mailową na adres piotr.gruba@komlogo.pl. 

7. Dodatkowe informacje  
 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w 

trakcie jego trwania, a także prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania 

powodu oraz prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty. 

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w powyższych przypadkach. 

 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w 

postępowaniu ofertowym o jego wyniku. 

 Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

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 przeprowadzaniem procedury wyboru 
Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- 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 poważaniem: 
 
Piotr Gruba 


