Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.

W celu zbadania oferty rynkowej Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. uprzejmie zwraca się z prośbą
o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów oraz warunków realizacji
usługi dot. dostępu do raportów IT oraz sporządzania dedykowanych analiz dla
Zamawiającego.

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
1.
Nielimitowany ilościowo w okresie 12 miesięcy dostęp do bazy danych Wykonawcy
zawierającej raporty dotyczące branży IT o zasięgu lokalnym (Polska), regionalnym
(UE), globalnym (świat) w tym w szczególności dotyczące rynku publicznego dla co
najmniej 2 dowolnych użytkowników Zamawiającego korzystających jednocześnie z bazy
danych.
2.
Sporządzanie w języku polskim, dedykowanej dla Zamawiającego analizy
dotyczącej gospodarności zakupów oprogramowania standardowego oraz
infrastruktury sprzętowej, biorąc pod uwagę efektywność wydatkowanych na ten cel
środków także w zakresie utrzymania, przyjmując 10-letni okres utrzymania.
Analiza musi być sporządzona m.in. na podstawie gotowych raportów o których mowa w pkt. 1
dla oprogramowania standardowego oraz infrastruktury sprzętowej niezbędnej do
implementacji poniższego rozwiązania:
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Na potrzeby sporządzenia analizy, Zamawiający dostarczy dla Wykonawcy nw. materiały:
1. Model architektury stworzony w EA (Enterprise Architect), zawierający widoki architektury
funkcjonalnej oraz logicznej.
2. Listę wymagań w domenach: Funkcjonalność, Technologia, Wydajność, Bezpieczeństwo.
II.

SZACUNKOWY KOSZT USŁUGI

Cena usługi: wynagrodzenie za realizację usługi musi obejmować wszystkie koszty poniesione
w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym w szczególności
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. Wynagrodzenie podać należy w wysokości
netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
III. KONTAKT
Wykonawcy gotowi wykonać przedmiot zamówienia opisany powyżej, powinni zgłosić
szacunkowy koszt zamówienia wg wyżej wymienionych wytycznych na adres:
zakupy@akmf.pl, w terminie do poniedziałku 16.01.2017r.
Formularz cenowy
Przedmiot
Cena netto
1. Nielimitowany ilościowo dostęp do bazy <wypełnić> zł netto
danych zawierającej raporty
2. Sporządzenie analizy gospodarności dla <wypełnić> zł netto za każdą analizę
zakupów dotyczących oprogramowania
standardowego
oraz
infrastruktury
sprzętowej
Warunki realizacji usługi:
1. Dostęp do bazy danych zawierającej raporty
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sporządzanie dedykowanych analiz dotyczących gospodarności
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

