„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
tel. 25 7971097
e-mail: poczta@lgdrazem.pl
www.lgdrazem.pl

Łuków, 16.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
tel. 25 7983194, faks 25 7982439, e-mail: poczta@lgdrazem.pl, www.lgdrazem.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wirtualnego spaceru po Ziemi Łukowskiej oraz aplikacji VR
wraz z dostawą okularów do spaceru wirtualnego typu Google VR.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wirtualnego spaceru (cz. I zamówienia) oraz aplikacji VR (cz.
II zamówienia) – Szlaku Ziemi Łukowskiej (gmin: Serokomla, Adamów, Wojcieszków, Krzywda, Wola
Mysłowska, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Stoczek Łukowski, Gmina Łuków, Trzebieszów, Stanin).
Część I - Wirtualny spacer:
1. Powinien zawierać min. 180 panoram 360°, z czego:
- co najmniej 140 panoram z ziemi (w tym ok. 30 panoram wewnątrz budynków),
- co najmniej 40 panoram z lotu ptaka,
2. Powinien zawierać co najmniej 200 wbudowanych lupek
3. Do wszystkich panoram, lupek, (ewentualnie pozostałych elementów wirtualnego spaceru – do
uzgodnienia z Zamawiającym) Zamawiający dostarczy Wykonawcy treść do zamieszczenia. Nazwy
lokalizacji powinny być widoczne (pokazywać się na stałe, po kliknięciu/najechaniu na ikonkę)
w sposób do ustalenia z Zamawiającym, a dodatkowo poszczególne panoramy powinny zawierać
krótkie opisy miejsc, które przedstawiają, pojawiające się po najechaniu na wyznaczony punkt
kursorem.
4. Menu i sposób poruszania się po wirtualnym spacerze powinien być intuicyjny oraz zawierać moduł
pomocy z wyjaśnieniem sposobu działania i korzystania z wirtualnego spaceru.
5. Elementem wirtualnego spaceru powinna być mapka wykonana przez Wykonawcę (np. mapka
rysunkowa), na której zostaną umieszczone ikonki/odnośniki do poszczególnych panoram. Po
kliknięciu na daną ikonkę/odnośnik zostanie uruchomiona wybrana panorama, a w części ekranu
pojawią się ikonki do pozostałych panoram dostępne dla wybranej lokalizacji (np. dostępne inne
panoramy, galerie dla danej atrakcji). Mapka powinna być przejrzysta, zawierać ważne elementy,
a poruszanie się po niej i przechodzenie do poszczególnych panoram powinno być intuicyjne. Powinna
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być także możliwość zamieszczenia listy pogrupowanych miejsc/atrakcji, które warto zobaczyć. Mapa
będzie umieszczona w rogu ekranu, tak aby można było ją pokazać lub chować.
6. Pomiędzy panoramami powinno przechodzić się na co najmniej trzy sposoby:
- za pomocą nawigacji na poziomie w/w mapki;
- za pomocą strzałek lub innego nawigatora umieszczonego w widoku panoramy z opisem lub
wskazówką do jakiego miejsca kieruje;
- za pomocą wyboru miniatur/listy panoram widocznych w osobnym pasku/polu w oknie spaceru.
7. Wirtualny spacer powinien mieć możliwość przybliżania i oddalania oraz obrotu we wszystkich
kierunkach za pomocą przycisków umieszczonych na prezentacji, scrolla myszki oraz klawiatury
komputera. Powinna być możliwość (opcjonalnie) przełączenia wirtualnego spaceru w pełen ekran.
8. Docelowa lokalizacja wirtualnego spaceru zostanie ustalona z Zamawiającym (tj. serwer, adresy
www – kilkanaście portali, w tym na 10 gminnych uczestniczących w projekcie, na których będzie
zainstalowany wirtualny spacer);
9. Parametry techniczne wirtualnego spaceru (jakość obrazu, wielkość okna wyświetlanego spaceru,
wielkość pliku źródłowego) powinny pozwalać na komfortowe korzystanie ze spaceru online przez
użytkowników i gwarantować wysoką jakość obrazu. Technologia HTML 5, minimalna rozdzielczość
panoram 72 Megapiksele. Poszczególne panoramy powinny ładować się bez opóźnień, wyświetlać
się bez problemu we wszystkich popularnych przeglądarkach bez konieczności instalacji
dodatkowych wtyczek.
10.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokładną listę miejsc, w których powinny zostać wykonane
panoramy, lupki wraz z wytycznymi. Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do
oddelegowania w teren osób (w terminie dogodnym dla obu stron), które przekażą dokładne
wskazówki i wskażą lokalizacje miejsc i atrakcji. Przekazana przez Zamawiającego lista miejsc
i atrakcji (oraz ilość wykonanych lupek, zdjęć,) mogą zostać zmodyfikowane, jeżeli Wykonawca
zaproponuje Zamawiającemu lepsze (o równoważnej wartości) rozwiązanie i Zamawiający ten fakt
zaakceptuje.
11.Wykonawca ustali z Zamawiającym porę roku oraz porę dnia na wykonanie poszczególnych
panoram, jednak nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to koniec roku 2019.
12.Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji cenowej koszt ewentualnej korekty (po uzgodnieniu
z Zamawiającym, po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego), jak np.: projektu mapy, układu
graficznego, wyboru zdjęć, lupek, itp.
13.Wirtualny spacer powinien być zintegrowany z Facebook (opcje „Lubię to!”, „Udostępnij na
Facebook” dowolną panoramę).
14.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanego
wirtualnego spaceru, w tym wykonanych zdjęć na różnych polach eksploatacji: utrwalanie,
zwielokrotnianie, modyfikowanie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie.
Część II. Aplikacja VR:
1. Zwiedzanie wybranych miejsc w technologii VR
2. Prezentacja gmin: informacje na temat każdej Gminy, linki z przekierowaniem do wskazanej strony
www, dane kontaktowe z możliwością przekierowania do emaila lub telefonu, opis (dostarczenie po
stronie Zamawiającego), przekierowanie do nawigacji, itp.
3. Dostępność dla telefonów z systemem Android oraz IOS
4. Dostępność offline (wybrane panoramy uzgodnione z Zamawiającym)
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5.
6.
7.
8.

Możliwość pobrania zdjęć w wysokiej jakości w połączeniu online, itp.
Interaktywna mapa z odniesieniami do punktów, wyznaczonych miejsc.
Możliwość przechodzenia między panoramami poprzez skupienie wzroku w wyznaczonym miejscu.
Do uzgodnienia z zamawiającym: galeria zdjęć dla każdej z gmin, opisy zdjęć i tekst dla lektora po
stronie Zamawiającego.
9. Aplikacja VR zawiera określoną liczbę panoram, do uzgodnienia z zamawiającym. W zależności od
maksymalnej pojemności jaką będzie posiadać aplikacja.
10.Okulary z soczewkami do oglądania panoram x 30 szt.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do 30 listopada 2018 r. do godz. 15:30 (decyduje termin dostarczenia
oferty do Biura Zamawiającego) osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą na adres: Lokalna Grupa
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub
e-mailem na adres poczta@lgdrazem.pl .
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Kryteria oceny oferty i jego znaczenie:
1. Cena brutto – 70 %
Cena brutto oferty (w PLN):
C = (Cn/Cb) x 70 pkt.
C – liczba pkt. przyznana ofercie w kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
2. Doświadczenie (portfolio) – 20 %
Liczba wykonanych przez Wykonawcę projektów spacerów wirtualnych:
a) do 10 – 5 pkt.
b) od 10 do 20 – 10 pkt.
c) powyżej 20 – 20 pkt.
3. Promocja – 10 %
a) oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym o umieszczeniu (na własny koszt) artykułu
sponsorowanego na portalu informacyjnym mającym co najmniej 500 tys. użytkowników,
informującego o powstałym na zlecenie Zamawiającego wirtualnym spacerze po Ziemi
Łukowskiej – 10 pkt.
b) brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym o umieszczeniu (na własny koszt)
artykułu sponsorowanego na portalu informacyjnym mającym co najmniej 500 tys.
użytkowników, informującego o powstałym na zlecenie Zamawiającego wirtualnym spacerze
po Ziemi Łukowskiej – 0 pkt.
W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie (uzyskały identyczną liczbę punktów), Zamawiający wzywa tych
Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej i skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
IX. Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy (w załączeniu).
X. Uwagi końcowe
1. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu
Współpracy Promocja i Turystyka (akronim PiT), poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objęte Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Wybranemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w formie elektronicznej. Zapłata
wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie wystawionej faktury/rachunku
przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od
momentu wystawienia ww. dokumentu.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy z dnia
26.11.2015 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) w związku z czym
przy wykonaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
6. Ochrona danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków,
b) dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszym zapytaniem oraz
w celach związanych z realizacją projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”; dane
osobowe będą udostępnione przedstawicielom Zarządu Województwa Lubelskiego w celu
kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru
wykonawcy zadań objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym ww. projektu,
c) każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
d) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu o wybór
wykonawcy zamówienia.

