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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zapytania 
dotyczący praktycznych pokazów przemysłu przyszłości w modelu Teaching Factory 

I . Informacje ogólne 
W związku z zamiarem zlecenia praktycznych pokazów przemysłu przyszłości w modelu Teaching 
Factory, 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.  

Teaching Factory to metodyka zapewniająca rzeczywiste środowisko demonstrujące praktykę 
przemysłową w połączeniu z wiedzą teoretyczną osadzoną w demonstrowanych realiach.  

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 osiągnięcia 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.  

I I.  Przedmiot zapytania 
Celem zapytania jest szacowanie ceny oraz rozpoznanie potencjału realizacyjnego dla przeprowadzenia 
praktycznych pokazów ciągów produkcyjnych lub ich fragmentów, wykorzystujących technologie 
Przemysłu 4.0. Pokaz powinien być poprzedzony wprowadzeniem do tematu realizacji procesów 
produkcyjnych i okołoprodukcyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych stosowanych w przemyśle 
przyszłości. Zakres prezentowanych technologii Przemysłu 4.0 w ramach pokazu będzie obejmował co 
najmniej trzy z poniższych technologii: 

• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, AR); 
• Sztuczna Inteligencja (AI), Uczenie maszynowe (ML); 
• Block-chain w przemyśle i zastosowanie w łańcuchach dostaw; 
• Nowe generacje robotów przemysłowych, roboty kolaborujące; 
• Cloud Computing w przemyśle; 
• Przemysłowy Internet Rzeczy w tym technologie bezprzewodowe (RFID, NFC, itd.), sensoryka; 
• Wytwarzanie przyrostowe, druk 3D; 
• Smart Factory, symulacja komputerowa w fabryce (Digital Twin); 
• Integracja danych w łańcuchu wartości; 
• End-to-end engineering 
• Cybersecurity. 
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Program ramowy obejmie 7 godzin lekcyjnych1 z wyłączeniem przerw wg następujących proporcji 
czasowych: 

• Część wykładowa (60% czasu) wprowadzająca do tematu realizacji procesów produkcyjnych i 
okołoprodukcyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych stosowanych w przemyśle przyszłości. 
Omówienie technologii Przemysłu 4.0 w części wprowadzającej powinno nawiązywać do specyfiki 
branżowej oraz praktycznego ich wykorzystania w prezentowanej fabryce. 

• Część pokazowa (40% czasu) obejmuje pokaz ciągu produkcyjnego lub jego fragmentów, 
wykorzystujących technologie Przemysłu 4.0, który powinien odbyć się na istniejącej infrastrukturze 
ciągu produkcyjnego w działającej fabryce.  

Intencją Zamawiającego jest, aby zrealizować i rozliczyć zamówienie w transzach, których część 
przypadnie jeszcze w 2019 roku. 

Po stronie wykonawcy leży pozyskanie uczestników pokazów w oparciu o formularz rejestracyjny 
udostępniony przez FPPP. Część pokazowa wymaga dostępu przez składającego wycenę podmiotu do 
infrastruktury ciągu produkcyjnego prezentującego w praktyce rozwiązania przemysłu przyszłości.  

I II.  Termin realizacji 
Przewidywany czas realizacji docelowego zamówienia: IV kwartał 2019 – IV kwartał 2020 

IV. Terminy dotyczące niniejszego zapytania 
Pytania dotyczące zapytania należy przesłać do dnia 16.10.2019 na adres: zamowienia@fppp.gov.pl. W 
tytule email należy umieścić „Pytania – pokazy Teaching Factory”.  

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 18.10.2019 r. do godz. 18:00 w formie 
elektronicznej na adres: zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na 
zapytanie – pokazy Teaching Factory”.  

V. Zakres składanych dokumentów  
W ramach odpowiedzi konieczne jest przedstawienie wyceny na formularzu z załącznika nr 1, 
zawierającej kwotę obejmującą koszty przeprowadzenia 1-dniowego wydarzenia dla 30 osób.  

Po stronie wykonawcy wymagane będzie pozyskanie (z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego 
udostępnionego przez FPPP) uczestników pokazów z grona kadry zakładów przemysłowych, przy czym 
z jednego zakładu nie więcej niż 2 osoby.  

VI.  Kontakt  
Osobą uprawnioną do kontaktów w ramach niniejszego zapytania jest Wojciech Kmiecik,  
tel. 601 533 443, e-mail: wojciech.kmiecik@fppp.gov.pl  

VII . Załączniki 
Załącznik nr 1 – Formularz wyceny. 

                                                             
1 Godzina lekcyjna = 45 minut 


