
 
Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Wykonanie i dostawa portalu internetowego w ramach projektu  
pn. SMALL BUSINESS TRAVEL-PLATFORMA SPRZEDA śY USŁUG TURYSTYKI BIZNESOWEJ  

 
Znak sprawy nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/SKY4FLY/2011 
Rodzaj zamówienia: DOSTAWY I USŁUGI  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Sky4Fly Sp. z o.o. 
NIP: 7272733192 
Regon: 100580922 
Łódź 91-003, ul. Piwna 3/3 
I.2) ADRES, POD KTÓRYM NALE śY SKŁADA Ć PISEMNIE ZAPYTANIA O UDZIELENIE 
INFORMACJI 
Sky4Fly Sp. z o.o. 
Łódź 91-003, ul. Piwna 3/3 
I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO śNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Sky4Fly Sp. z o.o. 
Łódź 91-003, ul. Piwna 3/3 
I.4) ADRES, NA KTÓRY NALE śY PRZESYŁAĆ OFERTY 
Sky4Fly Sp. z o.o. 
91-003 Łódź, Piwna 3/3  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
Wykonanie i dostawa portalu internetowego w ramach projektu pn. SMALL BUSINESS TRAVEL-
PLATFORMA SPRZEDAśY USŁUG TURYSTYKI BIZNESOWEJ. 
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia 
Prace projektowe i programistyczne, a w szczególności: 
1) Dostawa licencji dostępu on-line do usług turystycznych 
2) Wykonanie projektu merytorycznego struktury i działania systemu integrującego załoŜone rezerwacje 

turystyczne oraz do zarządzania podróŜami dla klientów biznesowych 
3) Wykonanie projektu graficznego ogólnej szaty systemu do zarządzania podróŜami dla klientów 

biznesowych 
4) Realizacja usług integracji nowych dostawców rezerwacji hotelowych umoŜliwiających nowe sposoby 

płatności 
5) Wykonanie modułu integrującego załoŜone rezerwacje turystyczne w systemie 
6) Wykonanie modułu do płatności przelewem online za rezerwacje hotelowe i kartą kredytową za 

rezerwacje wycieczek 
7) Wykonanie projektu merytorycznego struktury i działania modułu sprzedaŜy wspomaganej 
8) Wykonanie projektu graficznego modułu sprzedaŜy wspomaganej  
9) Wykonanie modułu sprzedaŜy wspomaganej (półautomatycznej) i zarządzania rezerwacjami, klientami, i 

procesami sprzedaŜy wewnątrz firmy 
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw 
91-003 Łódź, Piwna 3/3  
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
72212517-6 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: 



NIE 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: 
NIE 
II.1.8) Czy dopuszcza się udzielenie zamówień uzupełniających: 
NIE 
II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
30 listopada 2012  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAW NYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WYMAGANE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć  tysięcy) zł przed 
upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium moŜe być wnoszone w formie: 

2.1 pieniądzu 
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
2.3 gwarancjach bankowych, 
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z 
póŜn. zm.) 

3 Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić: 
3.1 przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

54 1940 1076 3076 2853 0000 0000 

Sky4Fly Sp. z o.o. 

Ul. Piwna 3/3  

91-003 Łódź 

z dopiskiem „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonanie i dostawa portalu 
internetowego  
w ramach projektu pn. SMALL BUSINESS TRAVEL-PLATFORMA SPRZEDAśY USŁUG 
TURYSTYKI BIZNESOWEJ”.  
3.2 gotówką w kasie w siedzibie Zamawiającego ul. Piwna 3/3 w Łodzi 

4. Wadium powinno być waŜne przez okres związania ofertą. 
 
III.2) INFORMACJE DOTYCZ ĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE 
I FORMALNO ŚCI NIEZB ĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI 
EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
1.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

1.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
1.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
Warunek do spełnienia 

1.1.2.1 Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówień 
polegających na realizacji usług informatycznych o wartości brutto 100.000 zł brutto ( słownie: 
sto tysięcy złotych) kaŜda. 

1.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
Warunek do spełnienia 

1.1.3.1 Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 5 
osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, w którego skład wchodzić będzie co najmniej: 
a) 2 grafików komputerowych 
b) 1 specjalista w dziedzinie baz danych lub sieci komputerowych 
c) 2 specjalistów w dziedzinie tworzenia projektów informatycznych 

1.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
1.2 za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1.1.2. zostaną uznani 
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 



zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, naleŜycie wykonał co 
najmniej 2 zamówienia polegające na realizacji projektów informatycznych o wartości brutto 100.000 zł brutto 
(słownie: sto tysięcy złotych) kaŜdy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie. 
1.3 za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1.1.3. zostaną uznani Wykonawcy 
którzy wykaŜą: Ŝe dysponują osobą/ami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, a w szczególności 
odpowiedzialnych za realizację dostaw i usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  
1.4 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia" - 
„nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złoŜonej w przedmiotowym 
postępowaniu. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z warunków określonych 
w pkt. 1.1.1-1.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
Warunek określony w pkt 1.2. powinien spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie. 
 
2 Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie, w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty 
 
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŜy załączyć: 

1. wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania (a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej co najmniej 2 zamówień 
polegających na wykonaniu projektów informatycznych o wartości brutto 100.000 zł brutto (słownie: 
sto tysięcy złotych) kaŜdy wraz z dokumentami potwierdzającymi, naleŜyte wykonanie usług; 
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

UWAGA: 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
muszą złoŜyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  
2. aktualne (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenia Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego, 
3. aktualne (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
4. aktualne informacje o niekaralności właściciela lub członków zarządu z Krajowego Rejestru 
Karnego, powyŜsza informacja musi być wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
Dokumenty, o których mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b, powinny być wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŜdy z 



wykonawców oddzielnie. 
 

3. Informacje dla wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki 
cywilnej lub członkowie konsorcjum) 
3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 
3.2. Pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
3.3. Dokumenty składane w ofercie podpisuje lub potwierdza za zgodność z oryginałem pełnomocnik 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku dokumentów dotyczących 
jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – potwierdzenia mogą dokonać takŜe osoby 
upowaŜnione do reprezentowania tego wykonawcy. 
3.4. W miejsce oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stosowne 
oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3.5. Zamawiający prowadzi korespondencję z pełnomocnikiem ustanowionym wspólnie przez wykonawców. 
3.6. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w ramach konsorcjum, zaświadczenia 
i dokumenty opisane w pkt 2. muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot z osobna, a pozostałe dokumenty 
składane są przez przynajmniej jeden podmiot konsorcjum spełniający wymagania, chyba Ŝe z charakteru 
dokumentu lub treści SIWZ wynika, Ŝe powinny być złoŜone przez kaŜdy podmiot z osobna. 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
1) cena: 70 pkt, 
3) gwarancja : 30 pkt, 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
http://www.sky4fly.net/priv 
IV.3.2) Termin składania ofert w postępowaniu 
Data: 28.03.2011 
Godzina: 12.00 
IV.3.3) Termin związania ofertą 
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 
Data: 28.03.2011 Godzina: 12.15 
Miejsce: 91-003 Łódź, ul. Piwna 3/3  
IV.3.4) INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZ ĄCE FINANSOWANIA 
PROJEKTU/PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UE 
Zamówienie realizowane w ramach projektu „SMALL BUSINESS TRAVEL-PLATFORMA SPRZEDAśY 
USŁUG TURYSTYKI BIZNESOWEJ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie – V.3 E-
technologie dla przedsiębiorstw. 


