
 
 

 

 
                Białystok, 22.07.2022r. 
 

Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia 
  
I. ZAMAWIAJĄCY  

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 
Ul. Pułkowa 11 
15-7143 Białystok 
(Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego) 
 
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przedstawienia 
szacowanej ceny netto przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania o oszacowanie wartości zamówienia zgodnie z powyższym opisem oraz specyfikacją 
przedmiotu zamówienia.  
 
Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 ze zm. – powoływany dalej jako 
Kodeks Cywilny), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe 
rynku firm mających możliwość wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów 
związanych z organizacją oraz realizacją przedmiotu zamówienia spełniającą minimalne parametry, zgodnie  
z pkt. II Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
 II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Przedmiotem zamówienia jest realizacja platformy internetowej dedykowanej tematyce BIM w związku  
z realizowanym projektem pn.: „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM”  
o numerze POIR.02.03.07-IP.03-00-001/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 
2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:   
 
CPV:  
72000000-5 Usługi informatyczne; konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia 
 
Usługa obejmuje: 
1. Bezpośrednim celem projektu budowy e-Platformy dla projektu BIM jest uruchomienie elektronicznych usług 

spełniających poniższe warunki: 
b) portal będzie zawierać ogólnodostępne, podstawowe informacje o projekcie BIM; 
c) funkcjonalność rejestracji i zarządzania kontami użytkowników, którzy przystąpili do projektu (możliwość 

usuwania, dodawania, resetowania haseł, nadawania poszczególnych uprawnień); 
d) zalogowani użytkownicy będą posiadać dostęp do przydzielonych im informacji, treści oraz dokumentów oraz 

możliwość zarządzania platformą w oparciu o poziom przyznanych uprawnień; 
e) zalogowany użytkownik będzie posiadać dostęp do dedykowanego forum dyskusyjnego przeznaczonego 

wyłącznie dla uczestników danego projektu, na którym odbywać się będzie wymiana informacji takimi jak: 
wyznaczanie kierunku rozwoju projektu, omawianie bieżących spraw, rozwiązywanie problemów czy 
dyskusje; 

f) platforma będzie umożliwiać komunikację z administratorem IT poprzez dedykowany system zgłoszeń; 
g) w związku z przechowywaniem danych osobowych firm platforma musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, 

zawierać odpowiednie informacje związane z RODO i klauzule; 
h) platforma internetowa BIM będzie responsywna i dostosowana do urządzeń mobilnych;  
i) system będzie posiadał możliwość edytowania treści z poziomu przeglądarki internetowej czyli tzw. systemu 

CMS, pozwoli to na łatwe zarządzanie treścią; 



 
 

 

 
j) w ramach projektu Wykonawca dostarczy kompletne rozwiązanie, które przygotowane będzie  

w następujących etapach: 
 Analiza przedwdrożeniowa, 
 Projekt graficzny, 
 Rejestracja domeny internetowej, 
 Przygotowanie systemu, 
 Testy, 
 Uruchomienie platformy internetowej BIM na serwerze www Wykonawcy, a po zakończeniu usługi 

bezpłatne przekazanie Zamawiającemu pełnego dostępu do platformy lub przeniesieniem jej na serwer 
Zamawiającego; 

k) w ramach projektu Wykonawca zapewni obsługę techniczną, aktualizacje, hosting, domenę internetową 
portalu na okres 3 lat.  

 
2. Pozostałe: 
a) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie dodatkowe elementy, nie wskazane przez 

Zamawiającego, których zastosowanie jest niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania platformy 
internetowej BIM;  

b) Wykonawca w ramach kalkulacji kosztów uwzględnić powinien m.in.: koszty dojazdu do siedziby 
Zamawiającego (jeśli dotyczy); 

c) Wykonawca zobowiązany jest do stosownego ologowania platformy zgodnie z zasadami określonymi  
w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji  
i promocji” opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl ; 

d) Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za realizację usługi  
i nadzór nad pracami podczas całego okresu jej trwania. 

 
UWAGA!  
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło 
lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
Wykonawcę, za wyjątkiem produktów stanowiących ofertę Wystawcy – należy przyjąć, że Zamawiający podał 
opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - 
eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.  
 
III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI  
Wykonie platformy 6 miesięcy od podpisania umowy. Hosting, obsługa techniczna do 30.12.2023r. oraz w okresie 
trwałości Projektu (3 lata).  

 
 IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 osobiście do siedziby 
PSDiK lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.koleśnik@polskiestowarzyszenie.pl, najpóźniej do dnia 
29.07.2022 r. do godz. 10:00.  
                                                                                                          
                                                  
                                                                                                                     Z poważaniem 

                                                                              Anna Moskwa 
                                                                                 Wiceprezes Zarządu 

Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego 
 
 



 
 

 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

………………………………………….. 
 (Miejscowość, data) 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
 (Nazwa firmy/ dane teleadresowe) 
 
 

Formularz oszacowania wartości zamówienia 
 

W odpowiedzi na zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia na realizację platformy internetowej BIM  
w ramach projektu: „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM” o numerze 
POIR.02.03.07-IP.03-00-001/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.7 
Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach rozeznania rynku oraz w celu 
oszacowania wartości zamówienia, poniżej przedstawiamy szacowaną cenę przedmiotu zamówienia:  
 
Szacowna cena obejmująca cały przedmiot zamówienia zgodnie z opisem i specyfikacją wynosi łącznie: 
 
Netto: ……………………………………………………………………………….……………………………………. PLN 
Brutto: ………………………………………………………………………………………….………………………... PLN 
 
Zalecane jest zaokrąglenie szacowanych wartości do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Niniejsza kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 

                                                   
……………….………..………..……………………………… 

                                                 
(Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji /pieczęć) 

 


