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Zaproszenie do szacowania ceny. 
  

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na stworzeniu strony internetowej Polskiej Doliny 
Krzemowej w ramach przygotowań do wprowadzenia produktu, jakim będzie projekt pod nazwą Polska 
Dolina Krzemowa, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 
24, zwraca się ̨ z uprzejmą prośbą ̨ o wstępną wycenę ̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. 
zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Przemysł 4.0 to złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, związany ze 
zmianą modelu biznesowego firmy i integracją łańcucha wartości w całościowym cyklu życia produktu. 
Warunkiem tej transformacji jest skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych oraz zasobów danych, w 
celu osiągniecia sukcesu biznesowego oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Zastosowanie technologii 
cyfrowych oraz zmiana strategii firmy zakłada możliwość opłacalnej produkcji spersonalizowanej w 
odpowiedzi na zindywidualizowane potrzeby klientów. W efekcie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 firmy 
mogą zaoferować inteligentne cyfrowe produkty wraz z powiązanymi z nimi cyfrowymi usługami. 
 
Inicjatywa Polskiej Doliny Krzemowej ma wspierać budowanie środowiska efektywnej współpracy 
przedstawicieli biznesu, sturt-upów, instytucji publicznych dla rozwoju projektów innowacyjnych w zakresie 
związanym z Przemysłem 4.0.  
 
Projekt Polska Dolina Krzemowa na celu: 

1. łączyć naukę, biznes i administrację publiczną w ramach rozwoju projektów innowacji cyfrowych w 
przemyśle 4.0 - start-upów  

2. łączyć przedsiębiorstwa, które inwestują w rodzime innowacje (start-upy) w obszarze przemysłu 4.0 
3. promować najlepsze praktyki ze świata w zakresie współpracy publiczno-prywatnej i rozwoju sturt-

upów w obszarze przemysłu 4.0 
4. budować nową jakość komunikowania o polskich przedsiębiorcach, innowatorach i absolwentach, 

którzy rozwijają rozwiązania cyfrowe w Polsce i osiągać sukces komercyjny na rynku światowym w 
Przemyśle 4.0. 

 
II. Przedmiot zapytania 
Przedmiotem zapytania jest wycena usługi stworzenia strony internetowej Polskiej Doliny Krzemowej, w 
ramach uruchomionego w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości projektu Polska Dolina Krzemowa (dalej 
PDK). Celem Strony będzie przekazanie do grupy docelowej (przedstawicieli sektora przedsiębiorstw i 
startupów) w sposób jasny i nowoczesny informacji o celu i działaniach podejmowanych w ramach inicjatywy 
Polskiej Doliny Krzemowej. Bedzie to główny kanał komunikacji PKD. 
Strona będzie zawierać informacje: 

- czym jest PDK 
- jak dołączyć do projektu  
- kto tworzy projekt  
- jakie są wydarzenia związane z PDK  
- dane kontaktowe 
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W ramach wykonania usługi Wykonawca zaprojektuje, wdroży oraz będzie utrzymywał i prowadził mały 
rozwój strony internetowej PDK. W szczególności będzie zobowiązany do:  

- przeprowadzenia analizy potrzeb i wywiadów wydobywczych z zamawiającym w celu uzyskania i 
uwzględniania jego wymagań co strony  

- zaprojektowanie strony w oparciu o przekazane wymagania interesariuszy oraz pozostałe informacje 
dostarczone przez zamawiającego 

- stworzenie projektu graficznego strony oraz serwisu i przedstawienie do akceptacji kolejnych faz przy 
tworzeniu strony 

- zakodowanie strony i instalacja produkcyjna tj. umieszczenie jej na wskazanym przez Zamawiającego 
serwerze (zewnętrzna firma hostingowa) 

- udostępnienie Zamawiającemu systemu CMS do zarządzania treścią oraz administracją strony  
- w ciągu 12 miesięcy utrzymania strony: 

• prowadzenia małego rozwoju, to jest jej modyfikacji zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Do 
celów szacowania należy przyjąć wyceną ryczałtową usługi zmian w ilości 10 dni roboczych w 
całym okresie.   

• naprawy błędów powodujących brak dostępności strony w czasie 12 godzin roboczych od 
zgłoszenia.  

 
Usługa powinna być wykonana z uwzględnieniem następujących wymagań:  

- wykorzystana technologia powinna spełniać warunki OpenSource 
- preferowane są narzędzia/technologie: Django/PHP 
- system CMS powinien być oparty o ogólnodostępne rozwiązanie i technologię (nie akceptowane 

będą własne, autorskie rozwiązania) 
- strona powinna być stworzona w profesjonalnym narzędziu (np. Axure / Sketch) 
- projekt graficzny powinien zostać dostarczony w formie otwartej (preferowane narzędzia: Adobe 

Photoshop, Adobe XD) 
- strona powinna zostać wytworzona w technologii umożliwiającej umieszczenie w chmurze publicznej 

oraz skalowanie przy zachowaniu wymaganej wydajności (rosnąco proporcjonalne do liczby 
użytkowników)  

Treści będą zamieszczane na stronie samodzielnie przez Zamawiający. Zamawiający jest właścicielem domeny 
PKD. 
   
III. Termin realizacji 
Przewidywany czas realizacji docelowego zamówienia: 19 grudnia 2019 roku. Intencją Zamawiającego jest, 
aby zrealizować i rozliczyć zamówienie w 2019 roku. 
 
IV. Zakres wymaganych dokumentów i termin przesłania. 
W ramach odpowiedzi konieczne jest przedstawienie szacowania na formularzu stanowiącego załącznik nr 1. 
Wycena powinna zawierać wszystkie koszty wykonania usługi.  
Wycenę prosimy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl do dnia: 9.12.2019 r. do godz. 9:00.  
 


