ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta
Comdrev.PL Spółka z o.o. Plac Winniczny 12 78-400 Szczecinek , office@comdrev.com.pl, 943748569
2. Opis przedmiotu zamówienia

Systemy blokowania stron internetowych to usługa ciesząca się coraz większą popularnością na rynku,
która stosowana jest w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu dla dzieci, czy
blokowania m.in. stron związanych z hazardem. Systemy tego typu opierają się o katalogi stron
internetowych, pogrupowanych w odpowiednie kategorie. Protecti to system filtracji stron
internetowych, który wykorzystuje katalogi stron internetowych, umożliwiając blokowanie
określonych kategorii witryn.
Serwer Protecti jest konfigurowalną usługą DNS (Domain Name Server). Serwer Protecti odpowiada
na zapytania o rozwiązanie nazw DNS dla wszystkich stron przeglądanych w ramach dostępu do
Internetu. Użytkownik usługi Protecti uzyskuje dostęp do konfiguracji usługi poprzez stronę sieci Web.
Filtry mogą zostać oparte o kategorie tematyczne stron WWW, czarne/biała listy WWW, całkowitą
blokadę dostępu do stron WWW, także w ramach harmonogramu czasowego. Administrator
otrzymuje dostęp do statystyk przeglądanych stron. Najważniejszą zaletą filtracji opartej o usługi
Protecti.pl jest pełna przeźroczystość implementacji (brak konieczności zakupu dodatkowych
urządzeń) oraz brak narzutów na system operacyjny użytkownika (brak konieczności instalacji
dodatkowych aplikacji na komputerze użytkownika). Przedmiot zamówienia rozszerza możliwość
zarzadzania usługą Protecti o aplikacje mobilne.
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie trzech aplikacji dla trzech systemów mobilnych - Android,
Windows 10 Mobile oraz iOS, które umożliwią zarządzanie systemem Protecti z poziomy urządzeń
mobilnych. Dodatkowo możliwe będzie zgłaszanie do katalogu Protecti stron internetowych o
niepożądanych treściach przez użytkowników.
Funkcjonalności aplikacji:





Konfiguracja urządzeń dopisanych w systemie Protecti, synchronizowanych z serwerów
Protecti przez API,
Możliwość konfiguracji i włączania/wyłączania opcji Kategorie, Białe Listy, Czarne Listy,
Kalendarz, synchronizowanych z serwerami Protecti przez API,
Podgląd aktualnie ustawionych parametrów, synchronizowany z serwerami Protecti przez API,
Zgłaszanie stron i przesyłanie do bazy danych Protecti przez API,

Aplikacje powinny zawierać następujące elementy:
1) Panel logowania do usługi Protecti

Po zalogowaniu się dostępne są następujące elementy (zgodnie z pkt 1):
2) Opcja "Konfiguracja urządzenia" z dostępną listą urządzeń danego klienta, pobieraną przez Protecti
API.
3) Opcja zgłoszenia strony "Zgłoszenie strony" do katalogu Protecti.
Po wyborze urządzenia (zgodnie z pkt 2):
4) Menu podzielone na opcje Kategorie, Białe Listy, Czarne Listy, Kalendarz
5) Opcje menu (zgodnie z pkt 4) rozwijają się w podmenu, udostępniające parametry aktualnie
ustawione przez użytkownika dla danego urządzenia na serwerach Protecti.
6) Wybierając określoną opcję menu (Kategorie, Białe Listy, Czarne Listy, Kalendarz), możliwa jest
szczegółowa konfiguracja każdej z opcji.
7) Zmiana konfiguracji określonych opcji (zgodnie z pkt 6), powoduje synchronizację ustawień z
serwerem Protecti przez Protecti API.
W przypadku wyboru opcji "Zgłaszanie strony" (zgodnie z pkt 3):
8) Aplikacja powinna umożliwiać przesłanie do wstępnej klasyfikacji strony zgłoszonej do katalogu w
ramach opcji "Zgłoszenie strony". Komunikacja przez API z serwerami Protecti. Konieczne będzie
odesłanie odpowiedzi z serwerów Protecti, zawierających informacje o wstępnej klasyfikacji strony
(przykładowo Narkotyki lub Pornografia), zgłoszonej przez opcję „Zgłoszenie strony”. Informacja
zostanie wyświetlona w aplikacji mobilnej. Komunikacja przez API. Funkcja zostanie dołączona do
aplikacji po etapie realizacji i implementacji algorytmu klasyfikacji stron.
Komunikacja z serwerami Protecti a aplikacjami mobilnymi, będzie realizowana z wykorzystaniem API.
Protecti API po stronie serwerów nie jest częścią zamówienia. Dokumentacja API jest dostępna na
stronie internetowej www.protecti.pl Zleceniodawcy.
Aplikacja mobilna powinna działać na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system
Android (wersja 4.4 KitKat i wszystkie nowsze), Apple iOS (min. 8.0 i nowsze) oraz Windows 10 Mobile.
Zastosowane w aplikacjach mobilnych rozwiązania powinny uwzględniać jej dalszą rozbudowę i być
zaprojektowane zgodnie z aktualnymi standardami. Aplikacje mobilna powinna być przygotowana do
wdrożenia w sklepach internetowych: Google Play, App Store oraz Microsoft Store.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
(stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w tworzeniu podobnych aplikacji mobilnych.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wykonanie min. 3 aplikacji mobilnych w ciągu
ostatnich 2 lat. Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. Wykonawca
zobowiązany jest udostępnić i wykazać się posiadanym prywatnym systemem przechowywania kodu:
repozytorium (np.: git).

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- Oferowana łączna cena brutto – 100% (max. 100 pkt.)
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Kryterium 1 oferowana łączna cena brutto za cały przedmiot zamówienia ujęty w opisie
zamówienia. Sposób wyliczenia punktów:
Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
WYNIK = ------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100
6. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do 02.03.2018
7.
Termin realizacji umowy.
Do 30 dni od momentu podpisania umowy.

8.
Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
…………………………………………………………………………………………………
………………BRAK………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
9.
Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy.
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
10.

Informacje o możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.

Wykaz dokumentów oraz
z
ofertą
- podpisana oferta
12.

oświadczeń

niezbędnych

do

złożenia

wraz

Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Comdrev.PL Spółka z o .o. Plac Winniczny 12 78400 Szczecinek, nie później niż do dnia 02.03.2018 godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
02.03.2018 o godz. 13 : 00 w siedzibie spółki.

