Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru dostawcy
nr GDN/2018/02 z dnia 22 września 2017 r.
Usługa dostarczenia systemu zarządzania projektem, rejestracjami i akredytacjami
wraz z dostarczeniem natywnej aplikacji mobilnej
dla uczestników Zlotu ZHP Gdańsk 2018
1. Zamawiający:
Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie ul. Marii Konopnickiej 6,
zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000094699 (dalej, jako: „ZHP”).
2. Opis przedmiotu konkursu:
ZHP ogłasza konkurs ofert w sprawie wyboru dostawcy usługi systemu zarządzania
projektem, rejestracjami i akredytacji wraz z dostarczeniem natywnej aplikacji mobilnej
dla uczestników Zlotu ZHP Gdańsk 2018.
Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia gotowego systemu hostowanego w
chmurze internetowej (cloud), dostępnej dla Zamawiającego w trybie ciągłym 24/7
wraz z natywną aplikacją dla urządzeń mobilnych, dla uczestników zlotu.
System powinien posiadać co najmniej następujące moduły (funkcjonalności):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejestracja indywidualna uczestników różnych grup interesariuszy
Rejestracja grupowa uczestników różnych grup interesariuszy
Zarządzanie kontaktami i rejestracjami
Zarządzanie zakwaterowaniem
Zarządzanie transportem/ podróżami
Newsletter
Formularz rejestracji on-line
Bramka do mikropłatności
Aplikacja mobilna dla organizatora
Aplikacja mobilna dla uczestnika (iOS i Android)
Recepcja
Budżetowanie
Zarządzanie projektem
Szpigiel wydarzenia
Raportowanie

3. Termin realizacji Zamówienia:
Usługa będzie dostarczana w cyklu miesięcznym, do 30 września 2018 r.
4. Miejsce realizacji Zamówienia:
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System musi być dostarczony w taki sposób, by korzystanie z niego było możliwe w każdym
czasie i miejscu w okresie obowiązywania abonamentu.
5. Zakres oferty:
Oferta musi zostać złożona elektronicznie i dostarczona do Głównej Kwatery ZHP na adres
poczty elektronicznej karol.gzyl@jpt.zhp.pl najpóźniej w środę 27 września 2017 r. o
godz. 12.00 czasu warszawskiego.
Oferta
1)
2)
3)

winna zawierać:
Informację o systemie wraz z linkiem do witryny internetowej produktu
Wykaz funkcjonalności systemu
Podział kosztów wdrożenia oraz abonamentu miesięcznego na dostęp do systemu

Jednocześnie, niezależnie od niniejszego ogłoszenia, możliwe jest wystosowane do
wybranych podmiotów zaproszenia do złożenia oferty.
6. Podstawa formalna przeprowadzenia konkursu ofert:
Niniejszy konkurs ofert nie jest objęty przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
Podstawę formalną jego przeprowadzenia stanowi niniejsze Ogłoszenie. Zgodnie z art. 71
Kodeksu cywilnego, niniejsze ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Samo Ogłoszenie nie stanowi oferty.
Przed złożeniem oferty ZHP dopuszcza zadawanie pisemnych pytań (za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres sekretariat.gk@zhp.pl). Po złożeniu ofert ZHP dopuszcza
przeprowadzenie dodatkowych negocjacji.
7. Postanowienia końcowe
Oferty niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Ogłoszeniu nie będą brane pod
uwagę przez ZHP.
ZHP poinformuje Oferentów, którzy przedstawili oferty o wyniku niniejszego konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez dostawców adresy e-mail.
Niepodanie adresów e-mail skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania informacji o
wyniku konkursu ofert.
Wybór oferty i poinformowanie dostawcy o jej wyborze przez ZHP nie stanowi przyjęcia
oferty.
Umowa zostanie zawarta w momencie podpisania przez dostawcę i regulującej zasady
wykonania zamówienia z dostawca przyjmuje to do wiadomości.
ZHP zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert w całości lub w części w każdym
czasie, niedokonania wyboru żadnej oferty, zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym
Ogłoszeniu, żądania dodatkowych szczegółowych informacji i wyjaśnień od dostawcy.
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© 2017 Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera ZHP
Komenda Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”
ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
www.gdansk2018.zhp.pl, gdansk2018@zhp.pl
GDAŃSK 2018™ Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!
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