Ogłoszenie nr 500043816-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej
umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania
"Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy
internetowej i aplikacji mobilnej" współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500025655-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500028471-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000, ul. ul.
Kościuszki 12, 62800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail
weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji
muzeów wielkopolskich w ramach zadania "Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za
pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej" współfinansowanego ze
środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P-1-2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Zakres prac obejmuje: a. Zaprojektowanie UX (User Experience), w tym wykonanie
interaktywnego (klikalnego) prototypu platformy oraz aplikacji, b. Wykonanie kompletnego

projektu graficznego platformy, w tym wersji na urządzenia typu tablet oraz smartfon (trzy
propozycje graficzne do wyboru), c. Wykonanie kompletnego projektu graficznego aplikacji na
systemy operacyjne Android oraz IOS (według projektu graficznego platformy), d. Zakodowanie
platformy zgodnie z zasadami RWD (responsywny layout), e. Wykonanie autorskiego CMS
opartego na frameworku Symfony (według szczegółowych zaleceń Zamawiającego dotyczących
jego funkcjonalności), f. Zaprojektowanie i wykonanie bazy danych MySQL, g. Eksport danych z
systemu Omeka (www.muzeawielkopolski.pl) do portalu, h. Wdrożenie platformy na serwer
dostarczony przez Wykonawcę na okres 2 lat, i. Gwarancję serwisową na okres co najmniej 2 lat, j.
Realizację 8 filmów o długości ok. 2 min, k. Przekazanie autorskich praw majątkowych do
wykonanego kodu, grafik oraz filmów, l. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi portalu i aplikacji dla
pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, m. Pomoc techniczną w obsłudze
portalu i aplikacji poprzez email i telefonicznie w okresie gwarancji serwisowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72212000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 214900
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: MOBILE MS Sp. z o. o.
Email wykonawcy: kontakt@mobilems.pl
Adres pocztowy: ul. Chochoła 23
Kod pocztowy: 91-230
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 214900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153241
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 240000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie Przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość szacunkowa wykonania przedmiotu zamówienia przekraczała progi stosowania regulaminu
wewnętrznego. W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o zastosowaniu procedury
przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego.

