ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

Bella Line Wellness Centrum M i K Bronchard sp
j
8792543707
Ul. Żółkiewskiego 8 87-100 Toruń
5/FWI-C19/2020/301

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie, wdrożenie, utrzymanie oraz
serwisowanie aplikacji mobilnej, webowej oraz sklepu internetowego dla zgodnie ze
specyfikacją funkcjonalności zawartej w niniejszej specyfikacji.
1. Wymagania podstawowe
- wykonanie API
- aplikacja mobilna i webowa
- na telefon, tablet oraz desktop
- orientacja pionowa (aplikacja mobilna / tablet) + orientacja pionowa (desktop)
- logowanie za pomocą Facebooka
- rejestracja za pomocą e-maila
- kreator profilu wewnątrz aplikacji (użytkownik tworzy swój własny profil wewnątrz aplikacji,
około 10 pól do wypełnienia)
- pobieranie danych z Facebooka
- stworzenie systemu tworzącego bazę danych z profili użytkowników oraz danych z
Facebooka (pobieranie z Facebooka imienia, nazwiska, adresu e-mail, historii zatrudnienia,
informacji o wykształceniu itp)
- stworzenie systemu do edycji obu baz danych przez zleceniodawcę
- stworzenie zaawansowanego projektu graficznego (stworzenie nazwy aplikacji, logo oraz
szaty graficznej aplikacji tworzącej jedną całość)
- polska wersja językowa
- stworzenie wyszukiwarki przeszukującej stworzoną bazę danych (usług i produktów) na
podstawie zadanych parametrów (dostęp z poziomu aplikacji dla każdego użytkownika)
- stworzenie CMS – systemu zarządzania treścią oraz grafiką w aplikacji
- działanie aplikacji w trybie online oraz w trybie offline
Wymagania techniczne
1. Wykonawca przygotuje aplikację mobilną i webową oraz CMS wraz z API w formie
otwartej, umożliwiającej dowolną implementację kolejnych modułów aplikacji w zależności
od potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiana aplikacja mobilna musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych
wykorzystujących system Apple iOS (min iOS 8), Android oraz Windows
3. Projekt funkcjonalny aplikacji mobilnej - architektura informacji zawierająca opis
przypadków użycia, a także szablony poszczególnych ekranów aplikacji zostanie
opracowany przez Wykonawcę i dostarczony wraz z grafiką w toku realizacji zamówienia
Zamawiającemu.

4. CMS i moduł API do komunikacji z aplikacją mobilną z zastosowaniem bazy danych,
5. Aplikacja musi działać wydajnie w środowisku produkcyjnym, co musi zostać
potwierdzone testami przygotowanymi przez Wykonawcę, oraz niezależnymi testami przez
Zamawiającego. Wykonawca przedstawi również Zamawiającemu raport wydajności
aplikacji.
6. W trakcie tworzenia aplikacji Zamawiający określi, które z modułów będą pracowały w
trybie online/offline oraz reguły dotyczące aktualizacji danych.
7. Wykonawca umieści aplikację w sklepie AppStore oraz google Play i zapewni jej nadzór
przez rok od podpisania umowy.
Sklep internetowy zgodnie z poniższą specyfikacją powinien zawierać:
Katalog produktów, Komentarze, Płatności on-line, Koszyk zakupów, Zarządzanie
zamówieniami, Historia zakupów, Schowek, Kupony i reguły rabatowe, Integracje z innymi
systemami IT, Integracje z porównywarkami cen, Zamówienia bez rejestracji, Logowanie
przez konto Facebook, Porównywarka usług, Newsletter / Mailing, Wirtualny doradca,
Wersja mobilna / RWD, Aplikacja mobilna e-sklepu/ mCommerce

Szczegółowe specyfikacja
Funkcjonalności:
• możliwość pobrania aplikacji z Google Play i AppStore
• możliwość wykupienia członkostwa bez wizyty w klubie / lub tylko rejestracja członka
a opłata na miejscu
• dostęp do bazy treningów online do wykonania w domu z instruktażem trenera
• możliwość przedłużenia członkostwa w aplikacji
• system obsługi klienta w recepcji przy użyciu technologii NFC
• program afiliacyjny
• program lojalnościowy
• funkcje społecznościowa

Panel klienta:
• rezerwacja / rezygnacja miejsca na wybranych zajęciach fitness / informacja o ilości
osób zapisanych / przypomnienie o zapisie na dane zajęcia
• powiadomienie o zmianie instruktora / odwołaniu zajęć
• informacja o intensywności zajęć w grafiku
• menu “moje kluby”
• moje zajęcia (aplikacja personalizuje wybór)
• synchronizacja zajęć w grafiku na stronie internetowej z aplikacją mobilną
• możliwość generacji darmowego vouchera (tylko raz / lub możliwość ręcznej
aktywacji przez klub np. gdy użytkownik nie korzystał 6/9/12 miesięcy a ma aktywną
aplikację
• logowanie / rejestracja / odzyskiwanie hasła
• stały kontakt z klubem dzięki wbudowanemu komunikatorowi
• wgląd w swoje zakupy
• możliwość udostępnienia wyniku treningu w social media
Statystyka:
• informacja o aktywności tygodniowej / miesięcznej / rocznej
• liczba odbytych treningów w klubie
• liczba odbytych treningów on-line

Komunikacja:
• możliwość wysyłania powiadomień
• chat
• motywacja: “od tygodnia nie odbyłeś treningu”
Synchronizacje:
• Kalendarz Google
• Facebook
• Instagram
• Perfect Gym
• Salesmanago

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym.
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

3. Kryteria oceny oferty

Kryteria oceny oferty: CENA NETTO

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena netto - 100% – 100 punktów

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena netto (C): 100% - wartość punktowa kryterium „cena netto” (max 100 pkt.) wyliczona
według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
C = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który otrzyma największą liczbę punktów oferty

6. Termin składania ofert
Oferty należy składać w ciągu 5 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie www.tarr.org.pl. Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan
podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres:
Krzysztof.bronchard@bellaline.pl
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty
tradycyjnej, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na adres
Zamawiającego tj.:
Bella Line Wellness Centrum M i K Bronchard spj
Zółkiewskiego 8
87-100 Toruń

8. Termin realizacji umowy
Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie
nieprzekraczającym 07.07.2021 r.

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Krzysztof Bronchard
Adres mailowy: Krzysztof.bronchard@bellaline.pl
Tel.: 608341923
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru
długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww.
powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do umowy,
w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu
realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia
i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska
żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej
spoczywać będzie na Wykonawcy,
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z
przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie
od dofinansowania projektu,
c) zmiany harmonogramu płatności – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu
podpisania umowy okoliczności, wpływających na wysokość i termin częściowych płatności chociaż
by takich jak wcześniejsze dostawy,
d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Informacje dodatkowe

1) Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający
dokonał wyboru. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.
2) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 1, zał. 2 wraz z zał.
3, oraz pełnomocnictwo w przypadku złożenia podpisów na dokumentach związanych z
zapytaniem przez pełnomocnika.
4) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) oferent nie załączy do oferty wymaganych załączników: zał. 1, zał. 2, zał. 3, w przypadku
składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy.
5) Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
6) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
7) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
8) W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania
w oparciu o opisane w pkt. 5 kryteria wyboru. Jeżeli w treści oferty zabraknie w/w informacji
lub będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie / e-mailowo zwrócić się do
Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym
etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:
a) łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na
finansowanie zamówienia,
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o
wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów wyceny zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia tj. niższą o 30% od średniej wynikającej ze złożonych
ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez
Zamawiającego terminie.
12) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania całości lub poszczególnych części
zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w
szczególności, gdy:
a) łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie
części zamówienia,
b) postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Załączniki:
•

Formularz zapytania ofertowego- załącznik nr 1

•

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

•

Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i
niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości- załącznik nr 3

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Dane oferenta:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
(nazwa, adres)

OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………….. r.
Przedmiot zamówienia

Wartość netto
(…)

VAT

Wartość brutto

(…)

(…)

Proszę w tabeli powyżej wskazać walutę oferowanej przez Wykonawcę ceny.
Oferowany termin realizacji zamówienia do dnia: …………………………………………
W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu
dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia
postępowania.

Deklarujemy związanie ofertą: 20 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do złożenia oferty.
Str. 1/2
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot umowy posiada wszystkie parametry techniczne wskazane
w zapytaniu i odpowiada stosownym normom i standardom.

Oświadczamy, że zgadzamy się z zapisami zapytania ofertowego.

W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o
składania ofert w imieniu Oferenta)

Str. 2/2

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..………….………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Oferenta)

oświadczam, że:

•
•
•
•

Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Posiadam zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania
zamówienia.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zrealizowania zamówienia.

……………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania ofert

w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
oraz niewpisaniu do rejestru długów
i niepostawieniu w stanie likwidacji
lub upadłości

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany …………………………………………..…………………….………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Oferenta)
oświadczam, że:
•

nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

•

nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów

•

nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości.

………………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania
ofert w imieniu Oferenta)

