ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
z dnia 30.11.2017 r.
na świadczenie usługi na stanowisku Developer

1. Nazwa Zamawiającego
Vivid Games S.A.
ul. Gdańska 160,
85-674 Bydgoszcz,

1. Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie systemu do testów funkcjonalności na środowiskach
serwerowych - Systemu GTF (Game Test Framework)” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku DEVELOPER.
Wykonawca realizujący tą usługę będzie odpowiedzialny za:
1. Integrację i implementację interoperacyjności komponentów,
2. Stworzenie pierwszej wersji funkcjonalnej ekosystemu GTF.

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5 Usługi w zakresie
oprogramowania

4. Wykaz wymagań dotyczących stanowiska DEVELOPER:
Wykonawca na stanowisku Developer powinien wykazać się wiedzą z zakresu programowania na poziomie
senior, potwierdzoną przykładami projektów, w których Wykonawca brał udział i realizował część związaną z
oprogramowaniem.
Wymagania szczegółowe na poziomie profesjonalnym:
-

doświadczenie w programowaniu gier lub aplikacji na platformy mobilne,
przynajmniej jeden ukończony komercyjny projekt gry multiplayerowej opartej na technologi Unreal
Engine 4,
znajomość funkcjonowania aplikacji klient-serwer, doświadczenie w tworzeniu części klienckiej,
umiejętność optymalizacji kodu gry pod kątem rozwiązań DedicatedServer oraz Client <->ListenServer,
praktyczne doświadczenie w korzystaniu z systemów kontroli wersji (SVN, Git),
znajomość języków: C, C++, C#, JAVA, JAVA SCRIPT, PYTHON, PHP
znajomość silników renderujących na poziomie podstawowym: UNREAL ENGINE 3, UNREAL
ENGINE 4, UNITY
znajomość systemów operacyjne: LINUX, WINDOWS oraz na poziomie podstawowym IOS i
ANDROID
znajomość zagadnienia niskopoziomowego programowania: sockety, networking, watki, procesy,
kernel

-

znajomość pełnego procesu technologicznego i designerski dotyczący tworzenia rozwiązań
serwerowych i webserwisow
podstawowa wiedza o systemach wspierających biznes gamingowy: analityczne, kanały reklamowe,
mediacyjne, messagingowe, socialowe, monitorujące stabilność,
wiedza z zakresu projektowania interfejsów użytkownika i umiejętności z zakresu frameworkow, takich
jak: angular js, bootstrap
znajomość języka angielskiego na poziomie potrzebnym do tworzenia/czytania dokumentacji,
pasję do gier i znajomość rynku.

5. Termin realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2018 do 30.06.2018r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy
będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

6. Miejsce realizacji zamówienia

1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na
koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi 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 udziałów lub co najmniej 5% akcji.
c)
pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
d)
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w
przypadku, gdy wartość otrzymanych ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem
ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego,
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych
działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wyboru częściowego.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-----------------------------x
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

100

Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów,
2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały
oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 „Przedmiot zamówienia” niniejszego
zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę
lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .
a.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez
osobę reprezentującą Wykonawcę – przekazanie pełnomocnictwa przez osobę reprezentującą Wykonawcę
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do
dnia 07.12.2017 r. do końca dnia.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy:
Vivid Games S.A.
ul. Gdańska 160,

85-674 Bydgoszcz,
NIP: 9671338848
lub mailem na adres: magdalena.salik@vividgames.com
3. W przypadku nadania oferty przesyłka pocztową oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do
siedziby spółki przed upływem terminu składania ofert.
4. Osoba do kontaktu: Magdalena Salik, magdalena.salik@vividgames.com

11.Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość, data

OFERTA
Dane Wykonawcy
Nazwa……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP………………………… REGON …………………………….
Nr KRS ……………………………………………………………
Tel./Fax. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………przedstawiamy poniższą ofertę cenową:
Opis

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Świadczenie usługi na stanowisku DEVELOPER
Razem:
Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją Zamawiającego

………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania
kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla 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 udziałów lub co najmniej 5% akcji.
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

