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Zaproszenie do składania ofert
W

związku

z realizacją

projektu

w ramach

Programu

Operacyjnego

Innowacyjna

Gospodarka, Działanie 8.1, zwracamy się do Państwa z prośbą o ofertę na wykonanie
oprogramowania zgodnie z poniższym opisem.

Przedmiot zamówienia – specyfikacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie webowej platformy informatycznej służącej do
tworzenia wirtualnych targów oraz platformy Wirtualna Polska Wystawa
Narodowa. Zamówienie podzielone jest na następujące elementy:
1. Przygotowanie platformy internetowej tj. stworzenie wchodzących w jej skład stron
WWW na podstawie wskazówek zamawiającego, a w tym przygotowanie projektów
graficznych strony WWW oraz implementacja projektu graficznego w postaci HTML
(zgodnie z najnowszymi trendami HTML5, CSS3, JavaScript) dla następujących
części platformy:
a.

Wirtualne Targi

b.

Wirtualna Polska Wystawa Narodowa

2. Wykonanie

niezbędnych

do

funkcjonowania

platformy

grafik,

modeli

trójwymiarowych oraz tekstur. W szczególności:
a.

Grafiki na potrzeby modułu konfiguracji powierzchni targowej

b.

Grafiki, modele i tekstury na potrzeby aranżacji wnętrz stoisk

c.

Grafiki, modele i tekstury na potrzeby indywidualizacji wirtualnego awatara

d.

Całe modele stoisk wraz z teksturami

3. Wykonanie specyfikacji technicznej platformy na podstawie analizy pomysłu,
wskazówek zamawiającego oraz treści wniosku POIG 8.1. Platforma obejmuje:
a.

Moduł targów wirtualnych
i. Strona WWW wraz z modułem prezentacji targów na mapie
ii. Moduł dla odwiedzającego targi wraz z konfiguratorem awatara
indywidualnego

iii. Moduł

dla

wystawcy

wraz

z

konfiguratorem

stoiska

wystawienniczego
iv. Moduł dla organizatora wraz z konfiguratorem przestrzeni targów
v.

Moduł wizualizacji targów 2,5D

vi. Moduł społecznościowy B2B
vii.

Moduł

interakcji

pomiędzy

odwiedzającymi,

wystawcami,

organizatorami
viii. Moduł oceny odwiedzających i wystawców
ix. Moduł zarządzania biletami
x.

Moduł zarządzania kontaktami i wizytówkami

xi. Moduł archiwum
b.

Moduł wizualizacji Wirtualnej Polska Wystawy Narodowej w 2.5D
i. Strona WWW wraz z modułem prezentacji wystawy na mapie
ii. Moduł dla odwiedzającego
iii. Moduł dla partnerów wprowadzających dane do systemu
iv. Moduł wizualizacji wystawy 2,5D
v.

Moduł interakcji pomiędzy odwiedzającymi, wystawcami

4. Wykonanie modułu API dla partnerów służącego do wymiany kluczowych informacji
pomiędzy platformą, a systemami partnerów.
5. Wykonanie modułu umożliwiającego dzierżawę i indywidualizację platformy, a w
tym:
a.

Konfigurator awatarów odwiedzających

b.

Konfigurator automatycznych hostess i automatycznej obsługi

c.

Konfigurator przestrzeni wystawienniczej dla wystawców

d.

Konfigurator przestrzeni targów dla organizatorów

e.

Moduł konfiguracji i sprzedaży powierzchni wystawienniczej

f.

Moduł sprzedaży biletów wejściowych na wirtualne targi

g.

Moduł umożliwiający wykorzystanie własnych modeli 3D w konfiguracji
stoiska wystawienniczego

6. Integracja poszczególnych modułów systemu w jeden produkt końcowy.
7. Wykonanie testów końcowych systemu, w tym testów użyteczności systemu
8. Wykonanie testów powdrożeniowych systemu w tym testy wydajności platformy.
9. Wykonanie powdrożeniowej modyfikacja platformy na podstawie zebranych od
użytkowników opinii

Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 30.08.2013 r. W przypadku małej liczby ofert Zamawiający
może

przedłużyć

w postępowaniu.

postępowanie

o czym

poinformuje

oferentów

biorących

udział

Termin ważności oferty
Oferta

powinna

mieć

ważność

minimum

30

dni.

Miejsce nadesłania ofert
Oferty należy przesyłać:
W wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego: ul. Wschodnia 46 2; 15-158
Białystok lub
W wersji elektronicznej na adres email: sadowski@itro.pl podając w temacie: „Konkurs
ofert: [Nazwa oferenta] na wykonanie oprogramowania w ramach projektu 8.1.”
Kryteria wyboru ofert
Cena – maksymalnie 10 punktów
Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 10 punktów
Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu aplikacji web, tworzeniu wizualizacji 3D i
2.5D w technologii HTML5, realizacji zaawansowanych projektów w technologii HTML5 maksymalnie 20 punktów
Pytania dotyczące postępowania ofertowego
W przypadku pytań lub uwag dotyczących postępowania ofertowego należy kontaktować
się z Sebastianem Sadowskim, sadowski@itro.pl

