RRM-IV.042.1.3.2018
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i realizowanego przez Gminę Kielce na podstawie umowy
nr RPSW.08.03.06-26-0020/17-00 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 459 z późn.
zm.) w związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.).
3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie długookresowej usługi doradczej eksperta zewnętrznego w zakresie
przygotowania symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online.
4. Zamawiającym jest Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343.
5. Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Rafał Zajęcki – tel. 41 367 65 71, e-mail:
rafal.zajecki@um.kielce.pl
6. Oferta może być złożona przez każdy podmiot, który nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo
z Zamawiającym oraz posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
o ile nie występują wobec niej przesłanki opisane w art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i złożona (wraz
z Załącznikiem nr 2) osobiście lub przesłana za pośrednictwem kuriera/poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta
Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 707 do dnia 14 lutego
2018 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu) w odpowiednio zabezpieczonej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem Oferenta, danymi kontaktowymi oraz dopiskiem „Oferta na prowadzenie usługi doradczej – gra
online”. Dopuszczalne jest również przesłanie oferty (w formie skanu wraz z wymaganymi podpisami) za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: coi@um.kielce.pl. Do oferty należy również przedłożyć w formie
życiorysu opis doświadczenia w zakresie doradztwa biznesowego dla sektora MŚP i/lub współpracy
z instytucjami otoczenia biznesu oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem gier dydaktycznych
i szkoleniowych o tematyce biznesowej, a także dokumenty potwierdzające doświadczenie w projektowaniu i/lub
sprawowaniu nadzoru nad projektowaniem gier dydaktycznych i szkoleniowych o tematyce biznesowej (w tym
w formie symulacji online). Oferty złożone w innej niż wskazanej powyżej formie i/lub złożone po wyżej
wskazanym terminie zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.
10. Oferta złożona przez Oferenta jest dla niego wiążąca przez okres 30 dni. Z oferentem, który złoży
najkorzystniejszą ofertę zostanie nawiązany stosunek cywilno-prawny w formie umowy zlecenia. Podpisanie

umów zlecenia nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozstrzygnięcia zapytania
ofertowego.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: świadczenie długookresowej usługi doradczej eksperta zewnętrznego w zakresie
przygotowania symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online.
W zamierzeniu Zamawiającego symulacja prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online
(dostępność z poziomu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)
ma być narzędziem dydaktycznym służącym do promowania, pobudzania i kształtowania postaw
przedsiębiorczych i społecznych (m.in. współpraca w grupie, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność,
stosowanie zasad konstruktywnego rozwiązywania konfliktów) u młodych ludzi w wieku 15-19 lat, niezbędnych do
prowadzenia własnej firmy. Rozgrywka zespołowa ma opierać się na uproszczonej symulacji zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej. Gracze, w pięcioosobowych zespołach, będą wcielać się w zarządy
wirtualnych spółek działających w trzech głównych/horyzontalnych inteligentnych specjalizacji województwa
świętokrzyskiego (np. przemysł metalowo-odlewniczy; zasobooszczędne budownictwo; technologie informacyjnokomunikacyjne; branża targowo-kongresowa; zrównoważony rozwój energetyczny). Zadaniem graczy będzie
podejmowanie decyzji/działań związanych z prowadzeniem wirtualnej firmy, podobnych do tych, które muszą
podejmować zarządzający firmami w rzeczywistości. Podejmowane przez nich decyzje/działania będą punktem
wyjścia do podejmowania kolejnych decyzji/działań.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
2.1 Opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia we współpracy z Zamawiającym, w tym również
merytoryczne zaangażowanie w: określanie szacunkowej wartości zamówienia, przygotowanie ogłoszenia
o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określenie warunków udziału
wykonawców w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert złożonych w postępowaniu, przygotowanie wzoru
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie odpowiedzi na ewentualne pytania odnośnie
prowadzonego postępowania, a także udział w dokonywaniu oceny merytorycznej nadesłanych ofert.
2.2. Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kielce (merytoryczne zaangażowanie na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia – od momentu ogłoszenia do momentu wyłonienia
wykonawcy i udzielenia zamówienia).
2.3. Sprawowanie kontroli nad procesem tworzenia symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie
gry online przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2.4. Merytoryczne zaangażowanie w dokonywanie przez Zamawiającego odbioru symulacji prowadzenia
działalności gospodarczej w formie gry online stworzonej przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w systemie pracy zdalnej, aczkolwiek nie
wyklucza zaistnienia konieczności dokonania sporadycznych wizyt w miejscu tworzenia symulacji prowadzenia
działalności gospodarczej i/lub w Urzędzie Miasta Kielce.
4. Termin realizacji zamówienia: luty – czerwiec 2018 r. z możliwością przedłużenia.

5. Łączna ilość godzin (1 godzina = 60 minut) przewidziana przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu
zamówienia: 100 godzin.
6. Doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:
6.1 Co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie doradztwa biznesowego dla sektora MŚP i/lub współpracy
z instytucjami otoczenia biznesu.
6.2 Co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem gier
dydaktycznych i szkoleniowych o tematyce biznesowej.
6.3 Udział w projektowaniu i/lub nadzorowaniu procesu projektowania co
dydaktycznej/szkoleniowej o tematyce biznesowej (w tym w formie symulacji online).

najmniej

1

gry

7. Obowiązki wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
7.1 Świadczenie usługi w ramach przedmiotu zamówienia z najwyższą i należytą starannością.
7.2 Organizowanie własnej pracy w taki sposób, aby przedmiot zamówienia został w całości zrealizowany
w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.
7.3 Zachowanie formy pisemnej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
7.4 Udzielanie na prośbę Zamawiającego pełnej informacji (w formie pisemnej, mailowej, telefonicznej) na temat
postępu realizacji przedmiotu zamówienia.
7.5. Nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do wykonywanych dzieł powstałych w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert
1.

Kryterium „Cena” (Pbad. C)

1.1. Punktacja za kryterium „Cena” zostanie obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, w następujący
sposób:
Pbad. C

Cmin.
= ------------ × Waga (60)
Cbad.

gdzie:
Pbad. C
Cmin.
Cbad.
Waga (60)

- punkty przyznane badanej ofercie za kryterium „Cena”
- najniższa cena spośród ocenianych ofert
- cena oferty badanej
- maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Cena”

1.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (w przeliczeniu na jedną godzinę zegarową) jest ceną brutto
i nie może ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.

2.

Kryterium „Doświadczenie” (Pbad. D)

2.1. Kryterium „Doświadczenie” (waga – 40) zostanie spełnione, jeśli Oferent wykaże się udokumentowanym
doświadczeniem w projektowaniu i/lub nadzorowaniu procesu projektowania co najmniej 2 gier
dydaktycznych/szkoleniowych o tematyce biznesowej (w tym w formie symulacji online).
2.2. Ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentach
potwierdzających doświadczenie w projektowaniu i/lub sprawowaniu nadzoru nad projektowaniem gier
dydaktycznych i szkoleniowych o tematyce biznesowej (w tym w formie symulacji online).
2.3. Za udział w projektowaniu i/lub sprawowaniu kontroli nad projektowaniem każdej dodatkowej gry
szkoleniowej/dydaktycznej o tematyce biznesowej (ponad wymagany w warunku, tj. 1) – Oferent otrzyma 20 pkt.
3.

Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, w następujący sposób:
Pbad. = Pbad. C + Pbad. D
gdzie:
Pbad.
Pbad. C
Pbad. D

- łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
- punkty przyznane badanej ofercie za kryterium „Cena”
- punkty przyznane badanej ofercie za kryterium „Doświadczenie”

3.1. Podczas oceny oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt.
3.2. Zamówienie zostanie udzielone temu Oferentowi, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska
najwyższą liczbę punktów.
3.2. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej łącznej liczby punktów, za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta z niższą ceną.
3.

Informacje dodatkowe

1.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w zapytaniu ofertowym prowadzone będą
wyłącznie w PLN.

2.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w zapytaniu będą dokonywane w oparciu o liczbę
faktycznie zrealizowanych godzin.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty w oparciu o przyjęte kryteria. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności
w przypadku, gdy zaoferowana cena brutto będzie wyższa od kwoty założonej przez Zamawiającego.

Załączniki
1.

Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego nr 6 z dnia 09.02.2018

2.

Oświadczenie Oferenta do Zapytania Ofertowego nr 6 z dnia 09.02.2018

