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Załącznik Nr2 do zapytania ofertowego nr 1/2022/POPC z dnia  03.02.2022 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia 

1.  

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie pełnienia obowiązków Managera ds. realizacji i rozliczeń projektu pt. „Wirtualna 
Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publiczne-
go Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
 

Krótki opis Zamawiającego 
 
Firma nGroup System sp. z o. o. działa na rynku od 2011 roku. Prezesem zarządu jest Michał Sadowski, absolwent AGH w Krakowie. Firma nGroup działa w 
branży IT. Jako typowy software house projektuje i wykonuje zaawansowane aplikacje, portale, systemy internetowe i intranetowe. Projektuje, programuje 
i wdraża nietypowe rozwiązania. Tworzy multiplatformy zarządzania procesami i zasobami firm wchodząc tym samym w obszar rozwiązań B2B. Wdrażanie 
systemów informatycznych połączony jest z organizowaniem szkoleń, zagwarantowaniem serwisu i rozwojem oprogramowania. Najważniejsze obszary 
działalności spółki to: usługi z zakresu grafiki, projektowania, programowania, doradztwa w dziedzinie internetowej. 
 

Krótki opis Projektu 
 
Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu wraz z aplikacja mobilną– Wirtualna Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF. System będzie 
napisany w technologiach internetowych w językach skryptowych takich jak PHP oraz React, co pozwoli na późniejszych etapach rozwoju oprogramowania 
w łatwy sposób dopisywać lub modyfikować istniejące funkcjonalności. Baza danych oparta na postgreSQL, API w PHP przy użyciu frameworka Yii lub API 
Platform. Front napisany w języku React. System skonfigurowany i zainstalowany na serwerze z systemem Linux co pozwoli obniżyć koszty uruchomienia 
jak i utrzymania systemów. Aplikacje mobilne napisane natywnie dla systemów operacyjnych iOS oraz Android zagwarantują stabilność i szybkość działania. 
System zabezpieczony protokołem SSL a na etapie projektowania całość pod systemem kontroli wersji, który zagwarantuje jakość kodu i szybkie poprawki 
wraz z możliwością powrotu do poprzednich działających wersji. Pomoże też w jednoczesnej pracy wielu osób nad tymi samymi modułami. Aplikacja za-
wierała będzie szereg modułów, w ramach których oferowane będą nowe i rozszerzone e-usługi: 

1. Instytucje miejskie 
2. Usługi obce promujące lokalny biznes 
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3. Komunikaty 
4. Głosowania, ankiety, plebiscyty 
5. Geotagowanie – obiekty w pobliżu 
6. Twoje miasto/Twój urząd 

 
Aplikacja wykorzystywała będzie Informacje Sektora Publicznego. 
 

Minimalny wymagany zakres usługi realizowanej w ramach zamówienia 
 

1. Przeprowadzenie procedur wyłonienia dostawców i wykonawców przedmiotu projektu, w tym w szczególności: 

a. przygotowanie zapytań ofertowych dla potencjalnych dostawców i wykonawców, ewentualnie weryfikacja szablonów zapytań ofertowych 

przygotowanych przez Zamawiającego 

b. upublicznienie zapytań ofertowych w sposób przewidziany wytycznymi programowymi i regulaminem konkursu, w tym w szczególności za 

pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

c. przygotowanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców i dostawców 

d. uczestnictwo w procedurze wyłonienia najlepszej oferty spośród złożonych przez potencjalnych wykonawców i dostawców w ramach 

prowadzonego postępowania 

e. przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem postępowania ofertowego m.in. protokołu z rozstrzygnięcia przeprowadzonych 

postępowań; informacji o wynikach postępowań 

f. upublicznienie wyników postępowań w sposób przewidziany wytycznymi programowymi i regulaminem konkursu 

2. Prowadzenie rozliczeń finansowych projektów, w tym w szczególności: 

a. przygotowanie wzoru opisu dokumentów księgowych 

b. doradztwo w zakresie dostosowania polityki rachunkowości do wymogów wynikających z wytycznych programowych i regulaminem kon-

kursu 

c. przygotowanie wniosków o płatność wraz z kompleksowym, każdorazowym sprawdzeniem poprawności dokumentacji do wniosku o płat-

ność (faktury, umowy z kontrahentami, protokoły odbioru, potwierdzenia zapłaty); 

d. obsługa systemu SL https://sl2014.gov.pl/ 

3. Doradztwo w zakresie spełnienia przez Zamawiającego obowiązków informacyjnych wynikających z wytycznych programowych, w tym w szcze-

gólności: 

a. przygotowanie treści do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://sl2014.gov.pl/
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b. przygotowanie wzorów plakatów, tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych 

4. Monitoring realizacji projektu, jego zgodności z wytycznymi programowymi, regulaminem konkursu oraz dokumentami aplikacyjnymi, w szczegól-

ności w zakresie osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników projektu. 

5. Przeprowadzenie audytu końcowego z realizacji projektu, mającego na celu przygotowanie Beneficjenta do kontroli końcowej przeprowadzanej 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) lub instytucję wyznaczoną przez CPPC; 

6. Uczestnictwo w kontroli końcowej 

7. Przygotowywanie korespondencji do CPPC w zakresach tematycznych zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Pełnienie roli osoby kontaktowej z opiekunem projektu w CPPC w zakresach tematycznych zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy  

 

 


