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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

1. Wstęp. 
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej Fundacja) lub FPPP została na mocy 
Ustawy z dnia 17 stycznia 2019 roku o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Fundatorem 
jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 
Fundacja ma status organizacji Non Profit. 
Fundacja powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku 
przemysłu 4.0. Fundacja wspiera: procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych 
produktów i usług, wdrażanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z 
obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z 
maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 
Działając w imieniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zapraszam Państwa do 
złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest 
przygotowanie, opracowanie, hosting, udostępnianie w modelu SaaS oraz utrzymanie 
narzędzia do oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w zgodności z koncepcją Przemysłu 
4.0 (dalej Skaner). 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Wykonanie zamówienia obejmuje w swoim zakresie:  

a) Przygotowanie – polegające na wykonaniu dedykowanego narzędzia lub dostosowanie 
istniejącego do potrzeb FPPP. Czynności te powinny być wykonane z wykorzystaniem 
metod zwinnych (scrum).  

b) Udostępniania w modelu SaaS – polegające na hostingu oraz umożliwieniu 
korzystania z pełnej funkcjonalności narzędzia z dostępem poprzez przeglądarkę 
WWW.   

c) Hosting, utrzymanie i administracja na warunkach SLA – polegające na administracji, 
reakcji na błędy i awarie, ich usuwanie oraz pomoc użytkownikom wg warunków SLA. 

d) Rozwój – polegający na realizacji zleceń dotyczących zmian w narzędziu, na 
podstawie osobnych zleceń, wg procedury opisanej w umowie.  

Na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do przedmiotowego postępowania nie mają 
zastosowania przepisy tej ustawy. 

3. Termin wykonania. 
Wymagany przez FPPP termin przygotowania Skanera wynosi nie więcej niż 45 dni od daty 
podpisania umowy.  
Okres udostępniania i świadczenia usług hostingu, administracji i utrzymania (łącznie w 
Umowie zwane Usługą)_wynosi 24 miesiące od zakończenia przygotowania Skanera i 
oddania do użytkowania.  

4. Warunki przystąpienia.  
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 
a) Gwarantują, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 
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b) Posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów 
informatycznych opartych o technologie WEBowe.  

c)  Zobowiążą się do podpisania umowy dołączonej do zaproszenia. 
5. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

a) Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy; 
6. Kryteria oceny ofert 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
kryterium 

1 Cena  80% 

2 Termin rozpoczęcia świadczenia Usług 20% 

 
FPPP udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Do kalkulacji 
punktowej przyjęto dwa kryteria – cena oraz czas realizacji przygotowania Skanera 
wpływający na termin rozpoczęcia świadczenia usług.  
FPPP dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 
-------------------------------   x 80 % = liczba punktów 
Cena oferty badanej 

Punkty za kryterium „Termin rozpoczęcia świadczenia usług” zostaną przyznane w 
oparciu o deklarowany w ofercie czas od zawarcia umowy do zakończenia przygotowania 
Skanera tożsamy z rozpoczęciem świadczenia usługi. Oferta otrzyma 5 punktów za każde 5 
dni skrócenia terminu w stosunku do podanego, maksymalnego wynoszącego 45 dni, ale nie 
więcej niż 20 punktów. 
Cenę brutto oferty, w złotych polskich, należy podać w sposób określony w Formularzu 
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. 

7. Miejsce i termin. 
a) Pytania dotyczące przedmiotu zaproszenia należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 

3.10.2019 na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule należy umieścić treść: „Pytania 
dotyczące Skanera”  

b) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.10.2019 r. do godz. 17:00 w siedzibie oddziału 
Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, 
pok. 108 lub przesłać skan oferty na adres zamowienia@fppp.gov.pl  

c) Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty w miejsce wskazane w lit. b lub wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową 
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

d) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
e) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 


