Zabrze, dnia 29.04.2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
na: digitalizację kart katalogowych
w projekcie pt. „Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej
naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINATECH w Gliwicach” nr UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12
(nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSP-27/RJO5/2013/517)
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

I. Informacje ogólne
Nazwa i adres Zamawiającego:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:
Biblioteka Główna
ul. Kaszubska 23
44-100 Gliwice
Projekt pt. „Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej
bazy wiedzy BAWINATECH w Gliwicach” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12
II. Osoba uprawniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych
jest: Martyna Darowska tel. 32 237 14 34, e-mail: martyna.darowska@polsl.pl
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: usługę digitalizacji kart katalogowych na potrzeby realizacji projektu.
W zakres usługi wchodzi:
a) Skanowanie wszystkich kart katalogowych z Katalogu Centralnego Bibliotek Specjalistycznych
Politechniki Śląskiej w wydzielonym pomieszczeniu na terenie Biblioteki Głównej. Digitalizacja
obejmuje ok. 120 tys. kart katalogowych w zapisie jednostronnym o wymiarach maks. 75 x 125 mm.
Sporządzenie skanów kart katalogowych wg następujących parametrów:
i)
Każda karta katalogowa będzie stanowić odrębny skan;
ii) Skany będą odzwierciedlać rzeczywisty rozmiar kart katalogowych – pliki nie będą skalowane;
iii) Utworzenie określonego przez Zamawiającego schematu nazewnictwa plików – nadawanie
niepowtarzalnych nazw plików ustalane będzie z Wykonawcą po podpisaniu umowy;
iv) Skany (pliki matki) będą tworzone w kolorze (głębia 24-bit) i zapisywane w formacie TIFF
w kompresji bezstratnej LZW w rozdzielczości 300 dpi;
v) Wykonanie obróbki graficznej i konwersji skanów na pliki pośrednie (niearchiwizowane)
zapisanych w formacie JPEG w kompresji 75;
vi) Utworzenie skanów z warstwą tekstową (plików prezentacyjnych) zapisanych w formacie PDF;
vii) Podane w pkt. a ilości są ilościami orientacyjnymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą
ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania
przetargowego umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy może być
niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto.
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b) Indeksacja w siedzibie Wykonawcy wszystkich skanów kart katalogowych z automatycznym
rozpoznaniem tekstu bez weryfikacji:
i)
Utworzenie 4 następujących indeksów dla wszystkich obrazów kart katalogowych: sygnatura,
autor, tytuł, lokalizacja (na podstawie wykazu dostarczonego przez Zamawiającego);
ii) Utworzenie plików XML dla wszystkich plików obrazów kart zawierający zestaw
wprowadzanych indeksów.
c) Archiwizacja plików na dyskach zewnętrznych udostępnionych przez Zamawiającego:
i)
Będące efektem skanowania, stanowiące pliki master (tzw. matki”);
ii) Poddane obróbce graficznej, stanowiące pliki prezentacyjne.
d) Dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentacji zeskanowanego katalogu kartkowego
i instalacja oprogramowania na serwerze Biblioteki Głównej. Cechy i funkcjonalności
oprogramowania:
i)
Oprogramowanie przeznaczone do przechowywania, przeglądania i wyszukiwania kart
katalogowych, umożliwiające publiczny dostęp w Internecie do prezentowanych obrazów kart
katalogowych;
ii) Oprogramowanie bazujące na technologii PHP +MySQL, pracujące w środowiskach Windows
i Linx.
iii) Oprogramowanie z interfejsem webowym zawierające moduły dla użytkownika oraz
administratora i/lub pracownika;
iv) Webowy interfejs użytkownika zapewniający: swobodny dostęp użytkowników do zasobów
katalogowych przez przeglądarkę WWW, bez konieczności instalowania dodatkowego
oprogramowania po stronie stacji klienckich; dostępność 2 wersji językowych (polskiej
i angielskiej); czytelne wyświetlanie obrazów kart w układzie liter alfabetu i strukturze fizycznej
katalogu oraz wskazanych przez Zamawiającego indeksów; możliwość wyświetlenia
poszczególnych kart w powiększeniu; możliwość przechodzenia do poszczególnych podstruktur
katalogu; możliwość przechodzenia do wprost wskazanych zakresów czy podzakresów
katalogu; możliwość wyszukiwania obiektów według wprowadzonych indeksów; chroniony
hasłem dostęp do funkcji administracyjnych poprzez interfejs administracyjny;
v) Webowy interfejs administratora zapewniający: możliwość wprowadzenia nowych oraz
modyfikację istniejących indeksów wyszukiwawczych; zdalnego (przez Internet) tworzenia
użytkowników oraz grup użytkowników o różnych poziomach uprawnień; wykonywania
i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa; ręcznego usuwania i wprowadzania obrazów kart do
katalogu, wraz z automatyczną zmianą porządku kart; możliwość generowania statystyk
z użytkowania oprogramowania;
vi) Oprogramowanie daje możliwość modyfikacji parametrów wyświetlania interfejsu (kolorystyka,
układ logiczny, czcionka, itp.) i dostosowywania elementów graficznych i wizualnych (tj. logo)
do bieżących potrzeb Zamawiającego;
vii) Zamawiający otrzyma pełne prawo do modyfikacji kodu źródłowego wszystkich aplikacji
wykorzystywanych do prezentacji i przechowywania skanów kart katalogowych;
viii) Wygenerowane z bazy pliki XML w standardzie MARC21 umożliwią importowanie danych do
katalogu bibliotecznego PROLIB oraz wyszukiwarki zasobów bibliotecznych PRIMO.
e) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia polskojęzycznych dokumentacji (instrukcja dotycząca
instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz podręcznik dotyczący obsługi administracyjnej
oprogramowania) oraz przeprowadzi szkolenie wśród pracowników Biblioteki z zakresu
funkcjonowania systemu.
Realizacja zadań i organizacja pracy:
a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich zadań w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia
umowy.
b) Szczegółowy zakres realizowanych zadań zostanie ujęty w harmonogramie opracowanym przez
Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
c) Zamawiający będzie na bieżąco weryfikował realizację zadań kontrolując jakość i kompletność prac
digitalizacyjnych pod względem każdej skrzynki katalogowej. Znalezione błędy i nieprawidłowości
będą wymagały wykonania poprawek przez Wykonawcę (opłacanych przez Wykonawcę) aż do
pozytywnego wyniku następnej kontroli.
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Wszelkie dokumenty, oprogramowanie i interfejsy powstałe w wyniku wykonania zamówienia powinny
zostać oznaczone zgodnie z zasadami promocji projektów realizowanych w ramach RPO WSL.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultowania sposobu funkcjonowania dedykowanego
oprogramowania i ostatecznego zaakceptowania jego ostatecznego kształtu.
Oferent przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat, w ramach której zobowiązuje się do:
a) przyjmowania zgłoszeń awarii lub nieprawidłowej pracy systemu za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub przy użyciu dedykowanego formularza;
b) potwierdzania przyjęcia zgłoszenia w ciągu 4 godzin (czas reakcji), wraz z podaniem indywidualnego
numeru zgłoszenia;
c) dokonywania napraw gwarancyjnych w czasie 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia;
d) udzielania nielimitowanych konsultacji i wsparcia technicznego w zakresie obsługi i funkcjonowania
systemu;
e) przeprowadzania aktualizacji oprogramowania oraz dokumentacji do najnowszej stabilnej wersji –
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
f) prowadzenia rejestru prac przeprowadzanych w oprogramowaniu Zamawiającego i bieżącego
udostępniania go Zamawiającemu.
Oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną maksymalną, jaką zapłaci Zamawiający i musi zawierać
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie podatki, składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, koszty dostawy, przekazania praw autorskich do systemu, instalacji,
przeszkolenia pracowników z funkcjonowania systemu, udzielenia gwarancji, itp.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen lub unieważnienia postępowania, w przypadku
zaoferowania przez potencjalnych Wykonawców cen przekraczających budżet projektu przeznaczony na to
zadanie.
Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obydwie
strony, w szczególności bez uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie:
1. Wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert lub w przypadku gdy okres
działalności jest krótszy to w tym okresie - zrealizował co najmniej 5 zamówień w zakresie digitalizacji
zasobów bibliotecznych.
2. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
V. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej
1. Podpisany i wypełniony formularz oferty cenowej wraz z niezbędnymi oświadczeniami stanowiące zał. nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego
2. Lista wykonanych zamówień w zakresie digitalizacji zasobów bibliotecznych
VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):
a) osobiście: Biblioteka Główna, ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
b) przesłać pocztą lub kurierem na adres: j/w;
c) przesłać na adres poczty elektronicznej: maria.garus@polsl.pl
2. Termin składania ofert: od 29.04.2015 r. do dnia 13.05.2015 r.
3. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
VII. Kryteria wyboru oferty
1. Cena całkowita za realizację usługi – waga 100%.
VIII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Warunki płatności:
a) przelew bankowy do 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury/rachunku;
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b) podstawą do wystawienia rachunku/faktury jest podpisany przez obydwie strony protokół, bez uwag
i zastrzeżeń Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)
Zmiany terminu składania ofert lub anulowania procedury w uzasadnionych sytuacjach.
b)
Wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne
lub budzą wątpliwości CITT.
c)
Uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić.
d)
Poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy.
e)
Odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
f)
Odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.
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