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OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 GDAŃSK 

NIP 584-020-35-93, REGON 000001620 

fax : +48 (58) 347-29-13, http://www.dzp.pg.gda.pl  

 

II. Zamawiający, prowadząc zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień  publicznych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., zaprasza do złożenia oferty na 
zapewnienie dostępu do platformy konferencyjnej on-line w ramach projektu Centrum Doskonałości 
Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). 

 

III. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do platformy konferencyjnej on-line w 
ramach projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) 
wg poniższych wymagań: 

1. Okres udostępnienia usługi: 3 miesiące (1.09.2015 – 30.11.2015) 

2. Liczba spotkań w miesiącu: maksymalnie 6   

3. Liczba uczestników w 1 konferencji (webinarze): maksymalnie 100 uczestników 

opis Dostęp do platformy umożliwiającej realizację  spotkań w postaci webinarium. Platforma daje 
możliwość zaimportowania bazy kontaktów oraz zarządzania wysyłką mailingu (edycja, przypisywanie 
adresatów) w postaci: 

- Informacji handlowej 

- Zaproszenia na webinaria 

- Potwierdzenia rejestracji 

- Przypomnień o webinariach (możliwość ustawienia min. 3 przypomnień) 

- Podziękowania za udział w  webinariach  

 Platforma daje użytkownikowi oraz uczestnikom możliwość: 

Użytkownik (Zamawiający) otrzymuje w usłudze:  

- wysoką jakość przesyłanego dźwięku  

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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- system oparty o przeglądarkę internetową i nie wymaga instalacji, jedynie połączenia z Internetem 

- obsługa przeglądarek: Google Chrome 43.0 orz Mozilla Firefox 39.0, Apple Safari 4 

- suport techniczny w postaci czatu, dostępny w godz. 10-00 – 16:00 

- możliwość całkowitego zaimplementowania okna transmisji na własną stronę www 

- opcja transmisji obrazu przez kamerę 

-  możliwość ustawienia więcej niż jednego prowadzącego 

- przejrzysty i intuicyjny interface 

- możliwość wgrania prezentacji 

- łatwe przełączanie podczas prowadzenia prezentacji pomiędzy pokazywaną aplikacją (np. 
prezentacja Power Point etc.), a współdzieleniem ekranu prezentera 

- daje możliwość interakcji z uczestnikami webinarium 

- archiwizacja materiału  

- po webinarium można przekierować uczestników na podaną stronę www (tzw. thank you page). 

- możliwość samodzielnego sformułowania treści zaproszenia, dodania harmonogramu webinariów 
oraz przedstawienia prelegentów. 

- możliwość pobrania i udostępniania materiałów archiwalnych i nagrań 

 

Uczestnik: 

- możliwość rejestracji z okna platformy (imię, nazwisko, adres mailowy) 

- w dniu rejestracji oraz w dniu transmisji uczestnik otrzymuje link do strony transmisji 

- możliwość zadawania prelegentowi pytań poprzez czat 

- uczestnik otrzymuje inf. po zakończeniu webinariów z podziękowaniami za udział. 

 

Identyfikacja wizualna Konieczność umieszczenia ciągu logotypów: 

POIG 

Politechniki Gdańskiej 

Projektu CD NIWA 

EFRR 

W wiadomościach generowanych do potencjalnych użytkowników oraz na stronie rejestracji  

Możliwa personalizacja pokoju o kolory oraz logotypy. 

Łączny czas trwania nagrań/msc 5,5h +/- 0,5h 

Czas trwania jednego spotkania  40 min. +/- 15 min. 
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IV.  Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Ceną oferty jest cena podana na druku „formularz ofertowy”, obejmująca całość przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.  

 

V.  Kryteria oceny ofert: 

     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena oferty – 100% 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą 
wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia. 

 

 

VI. Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 
należy przesłać do dnia 19.08.2015 r., do godziny 10:00 na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska 
Dział Zamówień Publicznych, pok. 212, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem „Oferta 
na zapewnienie dostępu do platformy konferencyjnej on-line w ramach projektu Centrum 
Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)”, bądź na adres e – mail: 
dzp@pg.gda.pl.  

 

 
 
 

............................................ 
(kierownik zamawiającego) 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

 

                        

  

file:///E:/dzp@pg.gda.pl
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ZZ-10/022/U/2015  Załącznik nr 1 

 

……………………………………. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

             

                                                        FORMULARZ OFERTOWY 

 

                                                                                                       Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na zapewnienie dostępu do platformy 
konferencyjnej on-line w ramach projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury 
Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), 

My niżej podpisani:  

 

1. Imię:..............................................................nazwisko:.................................................. 

 

2. Imię:..............................................................nazwisko:.................................................. 

 

występujący  w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa firmy: 

 

Adres firmy: 

 

REGON nr: NIP nr: 

Nr telefonu: Nr fax: 

Adres e-mail:  

 

 



                          

 Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
„Dotacje na innowacje” 

Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

1. Oferujemy  realizację  przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami  wzoru umowy: 

a) za cenę z VAT: ………………………………………………………………………………….. 

b) nazwa platformy konferencyjnej on-line: .............................................................................. 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Okres ważności oferty wynosi ………………………………….. 

 

 

.........................................,dn. ............................ 

 

  ……………….………………………………..........................… 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy  
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców 

 

 


