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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/PKWK/2018 
ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO 

 
 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). 
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, 
jawności i przejrzystości oraz bezstronności i obiektywności. 
 
Polski Klub Wyścigów Konnych (dalej „PKWK” i „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o 
złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 
 
I. Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dzieła (które może stanowić utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz. 
U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.; „Ustawa”) w postaci opracowania specjalistycznego 
oprogramowania informatycznego (narzędziowego) – dalej jako „Oprogramowanie” - 
integrującego dział finansowo-księgowy w PKWK z: (i) Elektroniczną Księgą Stadną Koni 
Pełnej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi (KS)  wraz z bazą danych; (ii) 
oprogramowaniem informatycznym dla modułu paszportowego w PKWK, (iii) częścią 
oprogramowania informatycznego dla Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych 
(Selekcja) w PKWK - umożliwiającego współpracę poszczególnych podsystemów 
(oprogramowań) współtworzących „System HOMAS” w PKWK wraz z dostawą, instalacją, 
konfiguracją infrastruktury programowej dla w/w Oprogramowania i jego wdrożeniem.  
 

2. Istotą realizacji przedmiotu zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego 
„Systemu HOMAS” o nowe cechy (funkcjonalności) – wzajemną wymianę danych 
poszczególnych oprogramowań składających się na „System HOMAS” oraz ich integracja z 
działem finansowo-księgowym w PKWK (Dokumentacja techniczna oprogramowań 
wchodzących w skład „Systemu HOMAS” – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania 

ofertowego). 
 

3. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
a) Wykonania projektu i implementacji modułu przeglądarkowej aplikacji klienckiej 

KS na potrzeby wsparcia działu księgowo-finansowego PKWK w zakresie płatności 
dokonywanych „online” za usługi i dokumenty wydawane w PKWK; 
 

b) Wykonania projektu i implementacji usług sieciowych na potrzeby dostępnej 
publicznie przeglądarkowej aplikacji klienckiej w zakresie zgłoszeń hodowlanych 
koni; 

 



  

c) Wykonania projektu i implementacji modułu backendu aplikacji KS na potrzeby 
obsługi dostępnych publicznie zgłoszeń hodowlanych koni; 

 
d) Wykonania projektu i implementacji modułu backendu aplikacji KS w zakresie 

płatności dokonywanych online za usługi i dokumenty wydawane w PKWK; 
 
e) Implementacji interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami KS i Selekcji (w 

części istniejącego oprogramowania); 
 
f) Wykonania projektu architektury wysokopoziomowej i rozwiązań 

technologicznych w zakresie aplikacji internetowej zgłoszeń zdarzeń hodowlanych 
oraz powiązanych z tym przepływem informacji; 

 
g) Analizy i zaprojektowania interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami 

obsługi KS i Selekcji (w części istniejącego oprogramowania); 
 
h) Analizy biznesowej (wymagań i potrzeb) procesów związanych z wsparciem działu 

księgowo-finansowego w PKWK oraz płatności dokonywanych online za usługi i 
dokumenty wydawane przez PKWK; 

 
i) Analizy biznesowej (wymagań i potrzeb) procesów związanych z wsparciem 

aplikacji zgłoszeń zdarzeń hodowlanych oraz powiązanych z tym przepływem 
informacji. 

    
4. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 

dostarczenia, zainstalowania i skonfigurowania w posiadanej przez Zamawiającego 
infrastrukturze sprzętowo-systemowej - „Systemu HOMAS” - brakujących składników 
oprogramowania informatycznego (narzędziowego), w tym zintegrowania tych składników 
z działem finansowo-księgowym w PKWK.   

 
5. Przez brakujące składniki oprogramowania informatycznego (narzędziowego), o których 

mowa powyżej, należy rozumieć takie składniki tego oprogramowania, które w połączeniu 
z udostępnionymi przez Zamawiającego rozwiązaniami informatycznymi oraz 
opracowanym przez Wykonawcę Oprogramowaniem integrującym zapewnią pełną 
funkcjonalności Systemu HOMAS, umożliwiającym wymianę danych pomiędzy działem 
finansowo-księgowym a: (i) Elektroniczną Księgą Stadną Koni Pełnej Krwi Angielskiej i 
Koni Arabskich Czystej Krwi i bazą danych; (ii) oprogramowaniem informatycznym dla 
modułu paszportowego w PKWK, (iii) częścią oprogramowania informatycznego dla 
Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych w PKWK – jak i wymianę danych pomiędzy 
poszczególnymi oprogramowaniami składającymi się na System HOMAS. 

 
6. Dostarczone przez Wykonawcę składniki Oprogramowania zostaną przekazane 

Zamawiającemu na nośniku danych elektronicznych (np. pendrive, płyta CD lub DVD, etc.) 
lub Wykonawca zapewni dostęp do plików instalacyjnych tego Oprogramowania za 
pośrednictwem sieci Internet. 

 
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z dokumentacji dla 

dostarczonych składników Oprogramowania (Dokumentacja Oprogramowania 



  

narzędziowego Wykonawcy) – tj. zapewni dostęp do wspomnianej dokumentacji za 
pośrednictwem Internetu lub dostarczy na nośniku elektronicznym (np. pendrive, płyta CD 
lub DVD, etc.). 

 
8. Dla dostarczonych składników Oprogramowania informatycznego (narzędziowego) 

Wykonawcy oraz dotyczącej tego oprogramowania Dokumentacji Wykonawca zapewni 
przeniesienie autorskich praw majątkowych – zgodnie z warunkami Umowy (Wzór 
Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego). 

 
9. Dla dostarczonych składników Oprogramowania Wykonawca zapewni świadczenie 

Wsparcia technicznego - przez okres minimum 12 miesięcy począwszy od daty zakończenia 
realizacji przedmiotu zamówienia (gdzie datą zakończenia będzie data dokonania przez 
Zamawiającego ostatniego «najpóźniejszego» z odbiorów zadań realizowanych przez 
Wykonawcę w ramach Umowy). 

 
10. Po wykonaniu przez Wykonawcę instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonych 

składników Oprogramowania informatycznego (narzędziowego) Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu Raport z instalacji i konfiguracji. Wspomniany raport przedstawiać będzie 
informacje wskazujące miejsce instalacji oprogramowania w Infrastrukturze sprzętowo-
systemowej Zamawiającego wraz z podaniem podstawowych parametrów 
konfiguracyjnych. 

 
11. W ramach wytworzenia i dostarczenia Oprogramowania Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, na nośniku danych elektronicznych (np. pendrive, płyta CD lub DVD), 
kod źródłowy Oprogramowania Wykonawcy - tzn. Pakiet instalacyjny (zawierający w 
szczególności kod źródłowy programów komputerowych, pliki konfiguracyjne, etc.) - 
umożliwiającym zainstalowanie i uruchomienie Oprogramowania Wykonawcy w 
Infrastrukturze sprzętowo-systemowo-narzędziowej Zamawiającego. 

 
12. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego testów Oprogramowania. O ile nie zostanie z 
Zamawiającym uzgodnione inaczej, Wykonawca przygotuje dane testowe Oprogramowania 
wraz z planem testów za których przeprowadzenie będzie odpowiadał Zamawiający (przy 
asyście osoby delegowanej przez Wykonawcę). Plan testów powinien przewidzieć 
możliwość przeprowadzenia dwóch iteracji testów (tzn. powtórnego przeprowadzenia 
testów) oraz możliwość zgłoszenia uwag przez Zamawiającego po pierwszej iteracji testów 
oraz uzgodnienia tych uwag i uwzględnienia w odpowiednio zaktualizowanym pakiecie 
instalacyjnym dla Oprogramowania. Uwagi polegać będą na przedstawieniu 
zidentyfikowanych niezgodności (o ile takie będą występować) testowanych rozwiązań 
Wykonawcy z zakresem przedmiotu zamówienia. 

 
13. Wyniki testów, o których mowa powyżej, udokumentowane zostaną w Raporcie z testów - 

dokumencie przygotowanym wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego – tzn. 
przedstawiającym rezultaty wykonanych testów wskazanych w planie testów. Testy 
zostaną zakończone wynikiem pozytywnym, jeśli w trakcie ich trwania nie zostaną 
zidentyfikowane Zastrzeżenia istotne – czyli wpływające na funkcjonalność 
Oprogramowania. Zidentyfikowane w trakcie testów zastrzeżenia drugorzędne, po 



  

uzgodnieniu przez koordynatorów Umowy lub osoby przez nich wskazane, zostaną 
usunięte przez Wykonawcę w uzgodnionych terminach. 

 
14. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 

przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dotyczących dostarczonego, zainstalowanego i 
skonfigurowanego Oprogramowania. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia 
obejmuje: (i) przygotowanie szkolenia; (ii) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników 
PKWK 

 
15. W ramach przygotowania szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

(i) przygotowania dokumentacji szkoleniowej lub podręcznika użytkownika; (ii) 
przeprowadzenia szkolenia, obejmującego w szczególności skonfigurowane przez 
Wykonawcę nowe rozwiązania informatyczne Oprogramowania  

 
16. Dla Dokumentacji szkoleniowej Wykonawca zapewni przeniesienie na Zamawiającego - 

autorskich praw majątkowych (lub w szczególnych przypadkach przewidzianych Umową - 
zapewni udzielenie licencji). Szkolenie dla pracowników PKWK, powinno zapewnić 
przekazanie wiedzy niezbędnej do tego, by uczestnicy szkolenia byli w stanie samodzielnie 
korzystać z nowych funkcji użytkowych dostarczonych i wykonanych przez Wykonawcę w 
ramach Oprogramowania. 

 
17. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. Liczba uczestników tego 

szkolenia nie przekroczy 10 (dziesięć) wskazanych przez Zamawiającego osób. Sesja 
szkoleniowa będzie nie krótsza niż 1 Dzień roboczy (min. 6 godzin zegarowych). Szkolenie 
zostanie przeprowadzone w formie wykładu i warsztatu. Minimalny zakres tematyczny 
szkolenia: „Dodatkowe funkcjonalności powstałe w wyniku integracji i rozbudowy Systemu 
Homas”. 

 
18. Na potrzeby szkolenia Zamawiający udostępni, w siedzibie Zamawiającego lub innej 

wskazanej przez niego lokalizacji, salę konferencyjną lub inne pomieszczenia możliwe do 
wykorzystania dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia - włącznie z dostępną w tych 
pomieszczeniach infrastrukturą informatyczną.  

 
19. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

naprawiania błędów i usterek występujących w Oprogramowaniu. Usługi gwarancyjne 
będą świadczone przez okres 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu 
Zamówienia. 

 
II. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 
 
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki dotyczące 

zdolności technicznej i zawodowej. 
 

2. Warunek posiadania stosownej zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie dla podmiotu, co najmniej 1 (jedno) wdrożenie (opracowanie, dostawa, instalacja, 



  

konfiguracja) zintegrowanego systemu informatycznego dla co najmniej 10 (dziesięciorga) 
użytkowników systemu o wartości wdrożenia min. 100.000 złotych brutto. 

 
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 
a) Wykaz wykonanych głównych usług/i, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich/jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotu/ów, na rzecz których usługi/a zostały wykonane należycie oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty (np. poświadczenia) wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi/a były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy. 

 
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego usługi/a były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

 
III. Termin realizacji przedmiotu Zamówienia 
 

Termin wykonania Zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r. ramach 
realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: naprawiania 
błędów i usterek występujących w Oprogramowaniu. Usługi gwarancyjne będą świadczone 
przez okres 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 

 
IV. Ocena ofert 
 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: 

Cena brutto – 100%. 
 
2. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i będzie przedstawiać 
najniższą łączną cenę ofertową brutto. 

 
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

 
4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

przedstawione w pierwotnie złożonych ofertach. 
 
V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Termin składania ofert upływa 13 czerwca 2018 roku o godz. 10:00.  

 



  

2. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) lub 
przesłać na adres Zamawiającego:  

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH 

02-684 Warszawa, ul. Puławska 266 

POLSKA 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
4. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.pkwk.pl 

zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.  
 

VI. Sposób obliczenia ceny oferty 
 

1. Wykonawca w Formularzu Ofertowym określi łączną cenę oferty netto, brutto oraz 
wysokość podatku VAT za realizację całości Zamówienia. 
 

2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 
zamówienia.  

 

3. Cenę deklaruje się na Formularzu Oferty załączonym do zapytania ofertowego. Cena 
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać 
żadnym negocjacjom. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie za pośrednictwem 
poczty, kuriera lub dostarczona osobiście z (koniecznie) umieszczonym na kopercie 
oznaczeniem oferty: Oferta na budowę i wdrożenie systemu informatycznego 
integrującego oprogramowania współtworzące „System HOMAS” w PKWK wraz z 
dostawą, instalacją, konfiguracją infrastruktury programowej. NIE OTWIERAĆ przed 
dniem 13 czerwca 2018 roku, godz. 10:00.  
 

2. Oferta musi zawierać: 
1) Wypełniony, opatrzony pieczątką firmową i podpisany Formularz Ofertowy (zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego), 
 
2) Aktualny w terminie składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

http://www.pkwk.pl/


  

ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześciu) miesięcy przed upływem terminu składani 
ofert, 
 
3) Wykaz wykonanych głównych usług/i, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich/jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu/ów, na rzecz 
których usługi/a zostały wykonane należycie oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie – Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw – zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego, 
 
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. 
 
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma na piśmie stosowne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 
 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
8. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 

powiadomiony pisemnie, drogą elektroniczną i zaproszony do podpisania umowy. 
 

2. Informacja dla pozostałych Wykonawców zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

 
 
IX. Osoby do kontaktów 
 
1. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 

w zakresie przedmiotu Zamówienia są: Pan Leszek Kot, tel. 604-808-715, e-mail: 
leszek_kot@wp.pl oraz Pani Agnieszka Iżewska, tel. 22 853 1715, e-mail: 
a.izewska@pkwk.org   
 

mailto:leszek_kot@wp.pl
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2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 
w zakresie formalnym są: Pan Leszek Kot, tel. 604-808-715, e-mail: leszek_kot@wp.pl oraz 
Pani Agnieszka Iżewska, tel. 22 853 1715 , e-mail: a.izewska@pkwk.org . 

 
X. Załączniki: 
1. Dokumentacja techniczna oprogramowań wchodzących w skład „Systemu HOMAS” w 

PKWK podlegających integracji – Załącznik nr 1, 
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2, 
3. Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 3, 
4. Wzór umowy - Załącznik nr 4. 
 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania PKWK do zawarcia umowy. 
Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert. 
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