
 

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 
 

 
Regulamin prezentacji Konceptu projektu informatycznego 

 
w ramach projektu pn.  

 
„Podniesienie konkurencyjności Innovation in Technology poprzez wdrożenie do produkcji 

nowej generacji multimedialnych kiosków recepcyjnych opartych o platformę Cloud 
Integrator” 

 
1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zwrócić się do 

wybranych Oferentów o wyjaśnienie rozwiązań zaprezentowanych przez nich w 
Koncepcie projektu informatycznego („KPI”). 

2. Prezentację prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Oferentów i oferowanych przez nich 
rozwiązań. 

3. Przedmiotem prezentacji będą przyjęte przez Oferenta rozwiązania ujęte w koncepcie 
projektu informatycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. 

4. Oferent zobowiązany będzie do przeprowadzenia prezentacji w siedzibie Zamawiającego 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zaproszenie do prezentacji będzie 
zawierać informację o terminie prezentacji. 

5. Zaproszenie na prezentację zostanie wysłane w terminie 7 dni od zakończenia terminu 
składania ofert. Zaproszenie zostanie przesłane drogą elektroniczną. 

6. Niestawienie się przez Oferenta na prezentację w zaproponowanym przez 
Zamawiającego terminie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w Postępowaniu i 
spowoduje odrzucenie oferty Oferenta. 

7. Prezentacja może dotyczyć wszelkich aspektów Konceptu projektu informatycznego. 
Prezentacji podlegać będą w szczególności te elementy KPI, w zakresie których 
Zamawiający zwróci się z prośbą o złożenie wyjaśnień. 

8. Oferent zaprezentuje spełnienie wymagań, o których mowa w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia przez oferowane rozwiązanie. 

9. Etapy prezentacji: 
I ETAP PREZENTACJI: Prezentacja sposobu spełnienia wymagań, wskazanych przez 
Zamawiającego, których opis sposobu realizacji znajduje się w KPI. Prezentacja w tej 
części nie przekroczy 60 minut. 
II ETAP PREZENTACJI: pytania Zamawiającego i odpowiedzi Oferenta, w 
zakresie zapisów znajdujących się w KPI. Prezentacja tej części nie przekroczy 60 minut. 

10. Ujawnienie podczas prezentacji braku w oferowanym rozwiązaniu jakiejkolwiek 
funkcjonalności określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oznaczać 
będzie, że w KPI nie ujęto wszystkich wymagań Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, co spowoduje odrzucenie oferty. 

11. Zamawiający przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie 
wyposażone w zasilanie oraz rzutnik a także dostęp do sieci Internet. 

12. Osoby reprezentujące Oferenta w czasie prezentacji muszą posiadać pełnomocnictwo 
udzielone przez Oferenta do przeprowadzenia prezentacji. 

13. Wymagane jest podpisanie listy obecności przez wszystkich uczestników prezentacji. 
14. Przedstawiciele Oferenta muszą być gotowi do udzielania odpowiedzi z zakresu 

opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (wymaganie obligatoryjne). 



 

15. Uzyskane w trakcie prezentacji wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmian w treści KPI. 
16. Wyjaśnienia Oferenta nie mogą prowadzić do negocjacji między Oferentem a 

Zamawiającym. 
17. Prezentacja będzie prowadzona w języku polskim. 
18. Ewentualne awarie sprzętowe / oprogramowania powodują odpowiednie wydłużenie 

czasu prezentacji dla danego Oferenta, ale maksymalnie do 180 min. w dniu prezentacji. 
19. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest wzór Protokołu prezentacji wraz z Listą 

obecności. 
 

 
 
 

PROTOKÓŁ PREZENTACJI 
weryfikacja wymagań oferowanego rozwiązania 

………………………………………….….. 
(dane Wykonawcy) 

 
W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu na: 
Stworzenie oprogramowania umożliwiającego generowanie środowiska roboczego nowej 
generacji kiosków recepcyjnych 
Oferent …………………………………………………… na zaproszenie Zamawiającego tj. 
Innovation in Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Niekaninie z dnia …………….. dokonał 
prezentacji oferowanego przez siebie rozwiązania …………………………………………. w 
siedzibie Zamawiającego w dniu ……….o godz.…….. 
 
Prezentacji rozwiązania dokonali: 
1) ……………………………………………………. 
2) ……………………………………………………. 
3) ……………………………………………………. 
4) ……………………………………………………. 
5) ……………………………………………………. 
6) 
W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego: 
1) …………………………………………………… 
2) …………………………………………………… 
3) …………………………………………………… 
4) …………………………………………………… 
5) …………………………………………………… 
Przy obecności przedstawicieli Oferenta: 
1) …………………………………………………… 
2) …………………………………………………… 
3) …………………………………………………… 
4) …………………………………………………… 
5) …………………………………………………… 
 
 
Przed przystąpieniem do weryfikacji, wszystkie osoby uczestniczące w prezentacji podpisały 
Listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 



 

Przedstawiciele Oferenta zostali poinformowani o tym, że procedura prezentacji będzie 
odbywała się zgodnie z Regulaminem Prezentacji, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania 
ofertowego oraz o tym, że brak spełnienia jakiegokolwiek wymagania określonego w 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oznacza odrzucenie przez Zamawiającego 
oferty Oferenta jako niezgodnej z Zapytaniem ofertowym. 
 
 
Na podstawie prezentacji stwierdzono, że: 
 

Oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania / 
Oferowane rozwiązanie nie spełnia wszystkich wymagań *), 

co oznacza 
odrzucenie/ nieodrzucenie *) 

oferty Oferenta 
 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Podpisy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lista obecności na prezentacji oferowanego rozwiązania 
 
 
przez Oferenta ……………………………………………… 
w dniu…………………….. 2019 r. godz. ………  
w siedzibie Innovation in Technology Sp. z o.o. …………………………… 
 
 
  Imię i nazwisko Podpis Uwagi 

Osoby 
prezentujące 
Oprogramowanie 

1    
2    
3    
4    
5    

Przedstawiciele 
Zamawiającego 

1    
2    
3    
4    
5    

Przedstawiciele 
Oferenta 

1    
2    
3    
4    
5    

 
 
 


