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ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA. 

1. Przedmiot.  
Przedmiotem zapytania jest przygotowanie, opracowanie, hosting, udostępnianie w modelu 
SaaS, utrzymanie narzędzia do oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w zgodności z 
koncepcją Przemysłu 4.0 (dalej Skaner). 
Skaner powinien mieć formę ankiety WEBowej.  

a) Ankieta ma dotyczyć 7 obszarów tematycznych. Sumarycznie zadawanych będzie 51 
pytań (różna liczba pytań w poszczególnych obszarach tematycznych). Na każde 
pytanie będzie możliwość wyboru jednej z pięciu zaproponowanych odpowiedzi, 
według wagi od 1 do 5 lub wyboru „nie dotyczy mojej firmy”. W rezultacie powstaje 
ocena dla każdego z siedmiu obszarów tematycznych, która stanowi średnią 
arytmetyczną ze wskazanych odpowiedzi w danym obszarze. W ankiecie nie będzie 
pytań otwartych.  

b) Uczestnik badania może wskazać na dane pytanie tylko jedną odpowiedź, najlepiej 
charakteryzującą jego przedsiębiorstwo. Przykład pytań: 

 
c) Wszystkie interfejsy użytkowników powinny być intuicyjne i być wykonane w 

nawiązaniu do estetyki strony www.fppp.gov.pl.  
Skaner będzie wykorzystywany i uzupełniany: 

• przez konsultantów Zamawiającego (dalej Konsultant) pracujących w terenie i 
spotykających się z przedstawicielami firm lub w sposób zdalny. 

• przez samych przedsiębiorców do samooceny dojrzałości swoich przedsiębiorstw. 
Dodatkowo do danych ze skanera musi mieć dostęp osoby zarządzające (dalej Manager). 

2. Proces.  
Wymagana jest obsługa następującego scenariusza: 

a) Konsultant nawiązuje kontakt z przedstawicielami firmy.  
b) Jeżeli wyrażają oni zgodę na przeprowadzenie badania, Konsultant loguje się do 

Skanera i otrzymuje na ekran formularz rejestracji. 
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Formularz rejestracji. 
Powinien zawierać pola: 

a) Dane firmy (wszystkie pola obowiązkowe): 
i. Nazwę firmy  
ii. NIP (maska XXX-XXX-XX-XX) 
iii. Adres (osobno ulica, numer domu, lokalu, miasto, kod) 
iv. Województwo (słownik) 
v. Stronę WWW 
vi. Branżę (słownik) 
vii. Przychody (przedziały zesłownikowane). 
viii. Zatrudnienie (przedziały zesłownikowane).  
ix. Check box – Oddział/Centrala 
x. Pole do opisu (tekstowe do 1000 znaków). 
xi. Osoby - konsultant podaje osoby, które będą wypełniały ankietę. W formularzu 

rejestracji standardowo ma się pojawić pole dla pierwszej osoby, z 
uzupełnieniem.  

• Imię 
• Nazwisko  
• Adres email (z walidacją maski) 
• Nr telefonu (opcja, z maską +00 000000000) 

Maksymalnie może być wpisanych 5 osób. Pole do wpisu kolejnej osoby powinno się 
pojawić poprzez „+” lub „dodaj”, co powoduje pojawienie się kolejnego zestawu pól do 
uzupełnienia. Dane osób zapisywane są w bazie w kontekście firmy. 
Dane firmy musza być walidowane poprzez NIP. Jeżeli wpis występuje już w bazie – 
wyświetlany ma być komunikat o tym oraz dane już wprowadzonej firmy oknie pop-up. 
Nie ma możliwości nadpisania rekordu. 

b) Przyciski: 
i. „Zapisz” 

• dane są zapisywane,  
• formularz pozostaje na ekranie do edycji wszystkich pól (z walidacją masek i 

wypełnienia pól obowiązkowych).  
ii. „Zapisz i zamknij”  

• formularz jest zapisywany (z walidacją masek i wypełnienia pól 
obowiązkowych),  

• pojawia się komunikat o zapisaniu prawidłowym, 
• Konsultant otrzymuje na ekranie tabelę zbiorczą o której mowa w 3.2 a.  

iii. „Przeprowadź badanie” 

• dane są zapisywane (z walidacją masek i wypełnienia pól obowiązkowych), 
• otwiera się formularz badania, które Konsultant przeprowadza sam, 
• po zakończeniu wynik zapisywany jest w bazie w kontekst firmy ze 

znacznikiem, iż jest o ocena Konsultanta do późniejszego filtrowania,   
• Konsultant otrzymuje na ekranie tabelę zbiorczą o której mowa w 3.2 a.  

iv.  „Wyślij do samooceny”. 
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• dane są zapisywane (z walidacją masek i wypełnienia pól obowiązkowych), 
• wysyłane są emaile z zaproszeniami (treść zostanie dostarczona przez 

Zamawiającego) i linkiem do indywidualnego badania do osób podanych w 
formularzu, 

• jeżeli Konsultant nie wypełnił danych przynajmniej jednej osoby to pokazuje 
się o tym komunikat,  

• jeżeli podał adres e-mail osoby, która przeprowadziła już badanie to dostaje 
komunikat „Osoba o podanym adresie xx@vv.cc.com wypełniła już ankietę”. 
Konsultant musi mieć możliwość usunięcia danych tej osoby z listy i 
ponownej próby zapisania, 

• każda z osób zaproszonych może wypełnić badanie tylko raz, kolejne 
wejście na przesłany link przekazuje informacje o tym, że badanie zostało 
już przeprowadzone.  

Formularz badania. 
a) Na stronie powitalnej po kliknięciu wysłanego linku do badania pojawiają się nazwa 

firmy, imię i nazwisko osoby zaproszonej do wypełnienia. Jeżeli badanie przeprowadza 
sam Konsultant, na stronie powitalnej pojawia się jego/jej nazwisko i imię oraz 
„Konsultant FPPP” i nazwa firmy, dla której przeprowadza badanie.  

b) Osoba, która przystępuje do wypełniania musi na początku zaznaczyć zgody 
wymagane przez RODO (do dostarczenia przez Zamawiający). Dopiero wtedy 
przystępuje do wypełnienia formularzy. Nie ma możliwości zapisania odpowiedzi na 
pytania, bez udzielenia wcześniej zgody RODO. 

c) Wyniki są zapisywane w bazie wraz z wszystkimi atrybutami (do późniejszej analizy), 
tj.  dane firmy, data badania, dane osoby wypełniającej, dane konsultanta itd.  

d) Jeżeli osoba, do której zostanie wysłany link nie wypełni badania w ciągu 3 dni od 
wysłania przez Konsultanta, dostaje e-mail z ponownym zaproszeniem (treść do 
dostarczenia przez Zamawiający).  

e) Jeżeli badanie nie zostanie wypełnione przez kolejne 3 dni, Konsultant otrzymuje 
e-mail z powiadomieniem o tym fakcie (treść do dostarczenia przez Zamawiający). 

f) Formularz musi mieć możliwość cofnięcia się respondenta do poprzedniej odpowiedzi i 
jej korekty oraz przerwania i powrotu do badania w tym samym miejscu.  

g) Każda strona z pytaniem powinna zawierać informacje o progresie w danym obszarze 
(pytanie X z Y).  

3. Widoki i wyniki.  
3.1 Wyniki dla osób wypełniających (pracownicy firm podlegających badaniu).  
Po zakończeniu badania, osoba otrzymuje informacje z podziękowaniem oraz o przesłaniu 
wyników indywidualnych na jej adres email. Wyniki indywidulane badania są przesyłane w 
formie PDF na email osobie wypełniającej. PDF z wynikami indywidulanymi ma zawierać: 

a) Nagłówek w postaci nazwy firmy 
b) Wynik indywidualny tej osoby w formie zestawienia tabelarycznego: 
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c) Wynik graficzny (wykres „radarowy”) swojego badania dla poszczególnych obszarów 

zawierający średnie arytmetyczne dla poszczególnych obszarów przykład poniżej: 
 

 
 

3.2 Widok dla Konsultanta.  
Konsultant ma posiadać dostęp do wyników poprzez widok tabeli zbiorczej badań, przy czym 
TYLKO do przeprowadzonych przez siebie badań oraz przeprowadzonych w wyniku 
przesłania przez niego zaproszeń.  
Wszystkie kolumny tabeli zbiorczej powinny być sortowane poprzez klikniecie na nagłówek. 
Dodatkowo kolumny „ii, iii, iv, v” (opis poniżej) powinny mieć wyszukiwanie zawężające listę do 
wyników. Wymagane jest wyszukiwanie po niepełnym ciągu znaków (przy użyciu znaków 
specjalnych np. % lub *). Dla kolumny „i” powinien być dostępny filtr umożliwiający 
ograniczenie widoku do zadanego zakresu dat.  
W widoku Konsultanta powinien być przycisk „Export tabeli” powodujący na wyeksportowanie 
wszystkich danych z wszystkich badań przypisanych dla danego Konsultanta, w formie tabeli 
pozwalającej na samodzielne przygotowanie tabeli przestawnej: 

a) Tabela zbiorcza powinna zawierać kolumny: 
i. Data badania  
ii. Konsultant – link aktywny po kliknięciu którego pojawia się okno pop-up 

pokazujące nazwisko, imię konsultanta, adres emial, nr telefonu . 
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iii. Nazwa firmy - link aktywny, po kliknięciu pojawia się formularz rejestracji z 
przyciskami jak przy wypełnianiu danych firm w pkt 2 b, przy czym: 
• Jeżeli Konsultant już przeprowadził badanie, to nie ma przycisku (lub jest 

wyszarzony) „Przeprowadź badanie” 
• Jeżeli konsultant przesłał już zaproszenia, to nie ma przycisku (lub jest 

wyszarzony): „Wyślij do samooceny” oraz nie ma możliwości dopisania nowych 
osób. Jednak obok osób do których zostały wysłane zaproszenia pojawia się 
opcja przy każdej osobie: „Pobierz link do ankiety” (pobiera się link do badania 
indywidualnego dla danej osoby i można go przesłać przez „wklej”) w 
przypadku kiedy zaproszenie nie dotarło.  

• Istnieje możliwość edycji wszystkich danych w formularzu, przy zachowaniu 
wszystkich walidacji jak w pkt 2 b.  

iv. Miasto. 
v. Status: 

• kompletne (jeżeli wypełniły badania wszystkie osoby, które dostały zaproszenie 
lub sam konsultant przy ocenie tylko przez niego)  

• w trakcie (jeżeli nie wszystkie osoby wypełniły) 
vi. Export. 

• Przycisk jest aktywny, jeżeli jest zakończone jakiekolwiek badanie lub sam 
konsultant je przeprowadził. 

• Ma powodować eksport danych z badania dla danej firmy do Excela z 
możliwością jego zapisania.  

• Excel ma zawierać tabelę ze wszystkimi danymi z badania danej firmy, w formie 
pozwalającej na samodzielne przygotowanie tabeli przestawnej 

vii. Wynik zbiorczy – (opis poniżej) link jest aktywny, jeżeli jest zakończone 
jakiekolwiek badanie lub sam konsultant je przeprowadził 

Wynik zbiorczy.  
Po kliknięciu na link „wynik zbiorczy” pokazywane są: 

i. Wyniki w tabeli jak poniżej: 

 
 

ii. Wykres radarowy na podstawie tabeli (różne kolory dla osób i średniej).  
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iii. Jeżeli jakaś osoba, która dostała zaproszenie nie wypełniła badania, powinno 

być widoczne „brak wyniku”. 
3.3 Dla Managera.  

a) Osoby powinny mieć dostęp jak Konsultant (do tabeli zbiorczej, wyników zbiorczych, 
eksportów itd.) przy czym powinny wiedzieć wszystkie badania.   

4. Pozostałe wymagania.  
a) Skaner musi być dostępny w chmurze publicznej.  
b) Należy stworzyć 3 role użytkowników: 

i. Konsultant – opis: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, firma.  
ii. Manager - opis: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, firma 
iii. Administrator - imię, nazwisko, nr telefonu, adres, firma. Administrator powinien 

mieć dostęp do listy użytkowników i uprawnienia do zarządzania użytkownikami: 
dodawanie, usuwanie, edycja, nadawanie, resetowanie haseł.  

c) Dostęp do Skanera powinien być chroniony przez jeden login (adres e-mail) i hasło, co 
najmniej 6 znakowe, w tym znak specjalny, duża litera i cyfra.  

d) Skaner będzie w przyszłości zintegrowany z CRM. Dlatego należy zapewnić 
technologiczną możliwość integracji wszystkich danych ze Skanera z bazą CRM. 

e) Dane zgromadzone w bazie danych Skanera pozostają wyłączną własnością 
Zamawiający.  

f) Ilość dostępów dla użytkowników do Skanera powinna być nieograniczona.  
g) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia dostępu do danych w bazie w sposób 

uniemożliwiający dostęp dla osób nieupoważnionych oraz spełniający przepisy RODO. 
h) Zamawiający musi mieć dostęp oraz możliwość exportu do Excela danych osób 

znajdujących się z bazie danych, wraz z informacjami o wyrażonych wszystkich 
zgodach (lub ich braku). 

i) Skaner powinien być wykonany w technologii zwinnej (scrum) dającej Zamawiającemu 
możliwości bieżącego wpływu na docelowy produkt.  
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5. Warunki SLA.  
Okno Dostępności dla Zgłoszeń. 

Zakres Okno Dostępności 

Zapewnienie możliwości zgłoszeń poprzez www / e-mail 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 

Zapewnienie możliwości zgłoszeń poprzez telefon Dni Robocze 8:00 – 17:00  
 

Parametry dla Zgłoszeń. 
 Priorytet Wysoki Priorytet Niski  

 Problem całkowicie 
uniemożliwiający prace 

Problem utrudniający pracę, powodujący 
znaczne zwolnienie w działaniu Skanera 

Czas Reakcji  30 minut 

Czas Realizacji Do 12 Godzin Roboczych  Do 24 godzin roboczych 

Definicje: 
Czas Reakcji – czas pomiędzy przesłaniem Zgłoszenia, a powiadomieniem o jego otrzymaniu i 
przystąpieniu do realizacji.  
Czas Realizacji – czas pomiędzy przystąpieniem do realizacji Zgłoszenia, a zakończeniem 
rozwiązania problemu lub usunięcia awarii. 
Godzina Robocza – czas pomiędzy 8:00 a 17:00 Dnia Roboczego 
Weryfikacja parametrów jakościowych 
Wszystkie parametry jakościowe będą weryfikowane w skali miesiąca, na podstawie Raportów 
Miesięcznych. 
Wykluczenia z SLA 
Do czasów niedostępności Skanerów nie wlicza się: 

• przerw i zmian w realizacji Usługi związanych z uzgodnionym oknem serwisowym 
niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Skanera, 

• przerw i zmian w realizacji Usługi związanych z realizacją konserwacji oraz realizacją 
innych zdarzeń planowanych, ustalonych wcześniej pomiędzy Stronami, 

• zdarzeń, dla których Zamawiający dopuszcza mniejszą krytyczność - decyzja 
Zamawiającego o takim charakterze zdarzenia - po uprzednim zgłoszeniu do 
przedstawicieli Zamawiającego, 

• czasu zamrożenia Zgłoszeń wynikającego z: 
• oczekiwaniu na decyzję Użytkownika spowodowaną jego nieobecnością powstałą w 

trakcie realizacji Zgłoszenia, 
• niemożnością skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych 

informacji niezbędnych w realizacji Zgłoszenia (w szczególności dla Zgłoszeń spoza 
kanału telefonicznego), 

• niedotrzymania SLA z powodu Siły Wyższej. 


