00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

Warszawa, dn. 28 września 2017 r.

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na
świadczenie usług serwisowania Systemu LSI eksploatowanego
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul.
Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje w najbliższym czasie
wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie
świadczenie usług serwisowania Systemu LSI eksploatowanego w NCBR.
Wyceny uzyskane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie posłużą Zamawiającemu jedynie do
określenia i wyboru właściwej procedury przyszłego zamówienia.
I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie
eksploatowanego w NCBR w zakresie:

usług

serwisowania

Systemu

LSI

1

usług Utrzymania Systemu obejmujących Usługi: Serwisu, Upgrade, Doradztwa
Technicznego;

2

wprowadzania Poprawek Systemu usprawniających pracę Systemu;

3

uruchamiania nowych konkursów wraz z obsługą oceny formalnej i merytorycznej, a
także umów i protestów;

4

konsultacji i wsparcia koncepcyjnego Zamawiającego w budowaniu hurtowni danych
opartej o strukturę bazy danych systemu LSI.

Opis szczegółowych warunków przyszłego zamówienia znajduje się w załączniku nr 1–
istotne postanowienia umowy.

II.

Kod CPV

72253200-5 – Usługi w zakresie wsparcia systemu
72421000-7 – Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji
klienckich
72422000-4 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji
serwerowych
72591000-4 – Rozszerzanie umów serwisowych
72416000-9 – Dostawcy usług aplikacyjnych
72413000-8 – usługi w zakresie projektowania www

III.

Osoba kontaktowa w sprawie ogłoszenia

Ewa Biernacka, ewa.biernacka@ncbr.gov.pl nr telefonu: +48 22 39 07 272 m: +48 785 092 662
IV.

Opis Systemu

System LSI służy do obsługi procesu Wybór wykonawców projektów w Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju i składa się z następujących modułów:
a. Generator wniosków o dofinansowanie
b. Import wniosków z systemu SOWA
c. Ocena formalna
d. Ocena formalno-merytoryczna
e. Ocena merytoryczna (recenzje, pre-panele, panele, pre-panele w trybie obiegowym,
pre-panele wyjazdowe, recenzje z konsensusem)
f. Negocjacja i generowanie umów o dofinansowanie
g. Obsługa protestów
h. Ocena ex-ante
System oparty jest o architekturę rozproszoną, z rozdzieleniem warstwy aplikacji i
bazodanowej. Pracuje w środowisku Linux z wykorzystaniem funkcji i programów z tego
środowiska. Do wykonania systemu zostały użyte języki i technologie:
Apache, PHP, HTML, Javascript, C++, bash, MySQL
W warstwie sieciowej wykorzystywane są szyfrowane połączenia SSL.

Na dzień formułowania zapytania liczba użytkowników systemu LSI wynosi:
a. autoryzowani użytkownicy zewnętrzni: Wnioskodawcy – 6 372, Eksperci – 11 777
b. pracownicy NCBR - 291
Przykładowa dokumentacja konkursowa1 (1 konkurs) do uruchomienia w systemie znajduje się
w załączniku nr 2 „Przykładowa dokumentacja konkursowa”. Oczekiwane przez
Zamawiającego minimalne uruchomienia zostały opisane w pkt III podpunkt 2 niniejszego
dokumentu

V.

Współpraca między Zamawiającym a Wykonawcą

1.

Wykonawca do świadczenia prac programistycznych dla usług świadczonych w
ramach Umowy zapewnia stały personel – przynajmniej jednego programistę
dedykowanego na stałe do obsługi Umowy. Zmiana wyznaczonego programisty jest
możliwa w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

2.

W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług
zgodnie ze zmiennym harmonogramem konkursów Zamawiającego, z zapewnieniem
minimum:
2.1.

Uruchomienia naboru dla 3 konkursów jednego dnia

2.2.

Uruchomienia naboru dla 10 konkursów w jednym miesiącu

2.3.

Uruchomienia 10 Modułów w jednym tygodniu

3.

W ramach usługi Uruchamianie Nowych Konkursów wraz z obsługą oceny formalnej
i merytorycznej, a także umów i protestów, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia Modułu do testów akceptacyjnych Zamawiającego nie później niż 5 dni
roboczych przed terminem uruchomienia produkcyjnego danego Modułu

4.

W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania
poprawek do Systemu w wymiarze zryczałtowanym 20 roboczo-godzin miesięcznie.

Opis szczegółowych warunków współpracy znajduje się w załączniku nr 1– istotne
postanowienia umowy

1

Przykładowa dokumentacja konkursowa – to przykład dokumentacji koniecznej do implementacji w systemie,
nie oznacza to, że każdy konkurs uruchamiany w systemie będzie posiadał takie wzory i rodzaje dokumentów.
Każdy konkurs jest inny pod względem ilości i wzorów dokumentów.

VI.
Zakres wyceny (pozycje obowiązkowe):
1. Cena (netto+brutto) miesięcznej opłaty ryczałtowej dla umowy zawartej na czas 12
miesięcy kalendarzowych
2. Cena (netto+brutto) całej umowy zawartej na czas 12 miesięcy kalendarzowych

VII. Informacje dodatkowe
1.

Termin przekazania szacunkowych wycen mija 05 października 2017 r. o godz.
16:00

2.

Wszelkie pytania/wątpliwości dotyczące zapytania o szacunkową wycenę proszę
kierować na adres ewa.biernacka@ncbr.gov.pl

3.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie prosimy przesyłać mailem na adres
ewa.biernacka@ncbr.gov.pl

4.

Niniejsze zapytanie o szacunkową wycenę nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez
podania przyczyny.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszej korespondencji w celu
doprecyzowania lub wyjaśnienia treści otrzymanych odpowiedzi / wycen.

7.

Złożenie Publikacja zapytania o szacunkową wycenę, jak też otrzymanie w jego
wyniku wycen nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy, nie stanowi
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od zapytania bez podania przyczyny.

VIII. Lista załączników
1.

Istotne postanowienia umowy

2.

Przykładowa dokumentacja konkursowa

