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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 udzielenie licencji na oprogramowanie frontdendowe i
beckendowe zwane dalej „silnikiem” służącego do stworzenia wirtualnych targów oraz
platformy

Wirtualna

Polska

Wystawa

Narodowej.

Zamówienie

podzielone

jest

na

następujące elementy:

1. Udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji do Silnika
Izometrycznego, na wszystkich polach eksploatacji projektu POIG 8.1.
2. Silnik do wizualizacji targów w rzucie izometrycznym (3D prerenderowanym
do 2,5D z możliwością przełączenia na pełne 3D w przyszłości) działający w
oparciu o technologię HTML5 z możliwością pełnej dynamicznej konfiguracji
oraz możliwością integracji z Wirtualnymi Targami oraz Wirtualną Polską
Wystawą Narodową. Silnik ten powinien pozwalać na wygenerowanie
wizualizacji izometrycznych w ramach których poszczególni odwiedzający
będą poruszali się swoimi awatarami. Silnik powinien być na tyle uniwersalny,
aby możliwe było korzystanie z wizualizacji również na urządzeniach
mobilnych.

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

przedłużyć

postępowanie

o czym

poinformuje

oferentów

biorących

udział

w postępowaniu.
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

