
Ogłoszenie nr 510071964-N-2019 z dnia 11-04-2019 r. 

Biuro Projektów - Wielkopolska Organizacja Turystyczna: Stworzenie i wdrożenie aplikacji na 
urządzenia mobilne (smartfony, tablety, itp.), która wykorzystując technologię Augmented Reality 

zwiększy atrakcyjność wskazanych obiektów Szlaku Piastowskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak 
Piastowski 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 512334-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540026954-N-2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Biuro Projektów - Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 
63453852700000, ul. ul .Piekary  17, 61-823  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 
6645233, 234, e-mail projekty@wot.org.pl, faks 616 645 235. 
Adres strony internetowej (url): www.wot.org.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Stworzenie i wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety, itp.), która 
wykorzystując technologię Augmented Reality zwiększy atrakcyjność wskazanych obiektów 
Szlaku Piastowskiego. 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Realizacja zamówienia zakłada: 1.Przeprowadzenie wizji lokalnej w każdym z obiektów 
biorącym udział w projekcie. 2.Przygotowanie opisu funkcjonalnego aplikacji mobilnej wg 
wytycznych Zamawiającego; 3.Opracowanie interfejsu aplikacji mobilnej. 4.Przygotowanie mapy 
z naniesionymi obiektami Szlaku Piastowskiego. 5.Przygotowanie treści opisowych o wybranych 



obiektach (tekst i ikonografia) na podstawie materiałów pozyskanych od gospodarzy obiektów. 6. 
Przygotowanie wszystkich treści w języku polskim i języku angielskim. Tłumaczenie przez native 
speaker wszystkich treści pozostaje po stronie Wykonawcy. 7.Wykonanie aplikacji mobilnej. 8. 
Wykonanie animowanych scen przygotowanych na podstawie dostarczonych przez 
Zamawiającego scenariuszy. 9.Przeprowadzenia kompleksowych testów działania aplikacji 
(teksty funkcjonalne i wydajnościowe) oraz bieżącego wprowadzania niezbędnych zmian do 
aplikacji w oparciu o wyniki przeprowadzonych testów. 10.Wdrożenie aplikacji do użytkowania 
w tym przygotowanie i zgłoszenie zatwierdzonej przez Zamawiającego aplikacji do publikacji na 
min. 2 platformach dystrybucji oprogramowania mobilnego na kontach Wykonawcy (Google 
Play, AppStore). 11.Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej wspierającej 
projekt (Landing Page) na serwerze Zamawiającego pod przekazaną przez Zamawiającego 
domeną. 12.Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stosownej dokumentacji użytkowej i 
technicznej. 14.Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do 
oprogramowania aplikacji mobilnej na system Android i system iOS jak i innych utworów w 
rozumieniu ustawy Prawo autorskie. 15.Zapewnienie wsparcia technicznego w trakcie wdrażania 
do momentu podpisania protokołu odbioru oraz w okresie gwarancyjnym wskazanym w umowie. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 72416000-9

Dodatkowe kody CPV: 72212000-4, 72000000-5 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 294984.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 362830.32 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 362830.32 



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 362830.31 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy - wykonanie modułów aplikacji i części animacji. 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


