Projekt RPMP.01.02.01-12-0471/17-00
Kraków 28.01.2019

Zapytanie ofertowe
na zatrudnienie kadry do realizacji projektu RPMP.01.02.01-12-0471/17-00 w zakresie realizacji
modułu WEB APP projektu na umowę zlecenie na stanowisku WEB developer.

Dane Zamawiającego:
Datacomp Sp. z o.o.
Ul. Gen. H. Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
NIP: 676-007-79-45
Osoba do kontaktu: Andrzej Tomana
Nr telefonu: 12412977
Adres e-mail: datacomp@datacomp.com.pl

Przedmiot zamówienia:
Szanowni Państwo, w związku z realizowanym przez Datacomp Sp. z o.o. projektem nr Projekt
RPMP.01.02.01-12-0471/17-00, współfinansowanym przez Unię Europejską, zaprasza Państwa do
złożenia oferty zatrudnienia na umowę zlecenie kadry do realizacji projektu, o którym mowa
powyżej. Zakresem prac dla poszukiwanego kandydata jest "Wykonanie prac badawczych,
rozwojowych oraz opracowanie modułu WEB APP zgodnie ze specyfikacją."
1.

Prace badawcze

a.
Rozpoznanie i sprawdzenie bibliotek konwersji oraz innych możliwości eksportu modeli BIM
zapisanych w formacie IFC do formatu(ów) optymalnych dla przeglądarek www (takich jak .obj, .mtl)
b.

Opracowanie technologii konwersji j.w

c.
Opracowanie prototypu wtyczki do BIM Vision w celu konwersji modeli w formacie .IFC do
wybranego formatu z zachowaniem property (i zapisem do BVF).
d.

Opracowanie prototypu portalu obsługującego wizualizację obejmującego:

2.

Prace rozwojowe

a.

Opracowanie finalnej wtyczki do konwersji zgodnie z 1.c oraz wykonanie testów

b.

Opracowanie oraz przetestowanie portalu zgodnie z 1.d

Termin Składania ofert

Projekt RPMP.01.02.01-12-0471/17-00
Do dnia 06.02.2019

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana mailem na adres datacomp@datacomp.com.pl do dnia 06.02.2019r.
do godziny 24.00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 07.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Firmy.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
• W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert i załączonych dokumentów.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Andrzej Tomana, tel. 12 4129977

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szanowni Państwo, w związku z realizowanym przez Datacomp Sp. z o.o. projektem nr
Projekt RPMP.01.02.01-12-0471/17-00, współfinansowanym przez Unię Europejską, zaprasza
Państwa do złożenia oferty zatrudnienia na umowę zlecenie kadry do realizacji projektu, o
którym mowa powyżej. Zakresem prac dla poszukiwanego kandydata jest "Wykonanie prac
badawczych, rozwojowych oraz opracowanie modułu WEB APP zgodnie ze specyfikacją."
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi IT
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie, Powiat: Krakowski, Miejscowość: Kraków
Opis przedmiotu zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie kadry do zatrudnienia na zasadach umowy zlecenia do
realizacji modułu projektu: "Wykonanie prac badawczych, rozwojowych oraz opracowanie
modułu WEB APP zgodnie ze specyfikacją."
Kod CPV
72210000-0
Harmonogram realizacji zamówienia
Zatrudnienie na zasadzie umowy zlecenia od 08.02.2019 do 31.07.2019
Zatrudnienie na zasadzie umowy zlecenia od 01.03.2021 do 30.06.2021

Projekt RPMP.01.02.01-12-0471/17-00

Wiedza i doświadczenie
Wykształcenie wyższe.
Bardzo dobra znajomość C++/C#
Co najmniej 5 letnie doświadczenie w programowaniu.
Opracowanie co najmniej jednej wtyczki (plugin) do systemu BIM Vision
(https://bimvision.eu) lub wykazanie umiejętnością opracowania takiej wtyczki w oparciu o
SDK BIM Vision.
Ocena oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami :
Cena 100%
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

