Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 10.05.2017 na: wybór osoby świadczącej usługi
full-stack developera tworzącego aplikację webową Predictail.

1. Zamawiający:

Predictail Sp. z o.o.,
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający planuje: zatrudnienie osoby na stanowisku Fullstack developer. Zamawiający
dopuszcza jedynie możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: “Predictail - wdrożenie na rynek innowacyjnego
systemu przewidywania awarii dla urządzeń przemysłowych”

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia:
Predictail Sp. z o.o.,
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
A) stworzenie aplikacji webowej służącej jako interfejs użytkownika systemu Predictail o następującej
funkcjonalności:
-

rejestracja monitorowanych maszyn wraz z odpowiednimi loggerami (hardware Predictail),

-

rejestracja i logowanie użytkowników,

-

prezentacja danych zebranych z maszyn,

-

prezentacja wyników analizy danych,

-

notyfikacje i zarządzanie nimi.

B) wykonanie prac nad back-end systemu predictail:
-

usprawnienie / rozbudowa systemu przechowywania/streamingu danych,

-

integracja modeli służących do analizy danych.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania, niezbędne w celu wyceny ww. usługi można uzyskać pod nr
telefonu:48 796003132
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2.2 Termin trwania umowy:
Od dnia podpisania umowy do 31.07.2017
3. Wymagania Zamawiającego dotyczące Oferenta

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie:
a. Osoby fizyczne;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy posiadają niezbędną
wiedzę i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia. Obowiązkowe formalne wymagania
(etap I) Zamawiającego dotyczące Oferenta to:
a.
Wykształcenie - co najmniej wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie) z dziedziny
informatyka, telekomunikacja, elektronika lub podobne (potwierdzone dyplomem).
b.
Doświadczenie - co najmniej 2 lat pracy na stanowisku developer, full-stack developer lub
podobnym (potwierdzone oświadczeniem) o zakresie obejmującym oprogramowanie aplikacji
webowych.

Nie spełnienie któregoś z powyższych wymogów określonych w punktach a i b, spowoduje
odrzucenie oferty jako oznaczającej niższą jakość niż oczekiwana przez Zamawiającego.

4. Kryteria oceny oferty
Finalny wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny za wykonanie
przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 2.1. Wycena usługi musi zostać przygotowana na
formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszej oferty.

5. Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.05.2017 roku, do godziny 24:00, (decyduje termin
wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: info@predictail.com
b) przesłać pocztą/kurierem na: Predictail Sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
c) dostarczyć osobiście na: Predictail Sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
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Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż:
19.05.2017.
6. Dodatkowe informacje:
-

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego zapytania bez podania
przyczyn na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania umowy z wybranym
oferentem.

-

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne w ratach, po
przekazaniu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

-

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:

a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie jakichkolwiek udziałów lub akcji;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 10.05.2017 na: wybór osoby świadczącej usługi
full-stack developera tworzącego aplikację webową Predictail.

Dane oferenta
………………………….
(imię oraz nazwisko)
………………………….
(adres zameldowania)

Predictail Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
Oferta cenowa

Oferuję realizację niniejszego zamówienia określonego w zapytaniu za kwotę:
Lp

Zakres usług

1

A) stworzenie aplikacji webowej służącej jako interfejs
użytkownika systemu Predictail o następującej
funkcjonalności:

Całkowita kwota
wynagrodzenia

Czas
realizacji
przedmiotu
zapytania
ofertowego
do
31.07.2017

rejestracja monitorowanych maszyn wraz z
odpowiednimi loggerami (hardware Predictail),
-

rejestracja i logowanie użytkowników,

-

prezentacja danych zebranych z maszyn,

-

prezentacja wyników analizy danych,

-

notyfikacje i zarządzanie nimi.

B) wykonanie prac nad back-end systemu predictail:
usprawnienie / rozbudowa systemu
przechowywania/streamingu danych,
- integracja modeli służących do analizy danych.
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Oświadczam, że:
a)

zapoznałem/zapoznałam się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym,

b) otrzymałem / otrzymałam konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny zamówienia,
c) Wykształcenie - co najmniej wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie) z dziedziny
informatyka, telekomunikacja, elektronika lub podobne (potwierdzone dyplomem).
d) Doświadczenie - co najmniej 2 lat pracy na stanowisku developer, full-stack developer lub
podobnym (potwierdzone oświadczeniem) o zakresie obejmującym oprogramowanie
aplikacji webowych.
e) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
f) czas ważności oferty wynosi 90 dni, liczony od daty wysłania zapytania ofertowego.
g) nie jestem powiązany / powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

…………………………………...
(podpis osoby składającej ofertę)

……………………………
(data)
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