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 Warszawa,   06.07.2020 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej, 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 

24, zwraca się z uprzejmą prośbą o wstępną, niewiążącą wycenę realizacji projektu.  

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej „Zamawiający” lub „Fundacja”) została powołana 

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. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi wezwania do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy 

Kodeks Cywilny, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Przedmiotem postępowania jest stworzenia platformy cyfrowej, która będzie wspierać 

transformację cyfrową przedsiębiorstw, poprzez kojarzenie interesariuszy, dostarczanie i 

wymianę spersonalizowanych treści oraz funkcjonalności.  

Celem zapytania jest szacowanie ceny oraz rozpoznanie dostępnych na rynku rozwiązań z zakresu 

opisanego poniżej oraz o funkcjonalności opisanej w załącznikach nr 1 i 2. Uzyskane odpowiedzi 

będą podstawą do przygotowania zapytania o cenę, co będzie przedmiotem odrębnego 

postępowania. 

W celu wstępnej wyceny w przedmiotowym zakresie uprzejmie prosimy o wypełnienie 

załączonego do niniejszego zaproszenia załącznika nr 2 stanowiącego formularz techniczny i 

szacowania cen – platformy cyfrowej i odesłanie mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl w 

terminie do 15.07.2020 r. godz. 18:00. W tytule emaila należy umieścić „Odpowiedź na zapytanie 

– system platforma cyfrowa”. 

  

mailto:zamowienia@fppp.gov.pl


  Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 
   ul. Jacka Malczewskiego 24 
  26-609 Radom 
  www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 
  kontakt@fppp.gov.pl 

 

 
 

-  Strona 2/3 - 

I. Szczegółowy zakres 

A. Wymagania funkcjonalne 

Zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2. Prosimy o odniesienie posiadanych 

funkcjonalności w Państwa systemie versus wskazane w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 2 

oraz przedstawienie szacunku cenowego Państwa systemu. 

B. Gwarancja i utrzymanie 

FPPP wymaga udzielenia 24-miesięcznej gwarancji od zakończenia Etapu II opisanego w pkt. II oraz 

utrzymania systemu wg warunków SLA opisanych w Załączniku nr 2 przez okres od zakończenia 

Etapu I opisanego w pkt. II do 24. miesięcy od zakończenia Etapu II opisanego w pkt. II. 

II. Termin realizacji 

Przewidywany czas realizacji docelowego zamówienia: 

• Etap I – analiza potrzeb, konfiguracja, udostępnienie pierwszej wersji systemu w zakresie 

funkcjonalnym zgodnym z Priorytetem 1 z Załącznika nr 2, szkolenie dla administratorów 

FPPP – do końca 2020 r. 

• Etap II – realizacja pozostałych funkcji systemu, świadczenie usług utrzymania Etapu I, 

szkolenie dla administratorów FPPP w zakresie nowych funkcji – I połowa 2021  

• Etap III – świadczenie usług utrzymania przez okres 24 miesięcy od daty odbioru Etapu II. 

III. Terminy dotyczące niniejszego zapytania 

Pytania dotyczące zapytania należy przesłać do dnia 9.07.2020 na adres: 

zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule emaila należy umieścić „Pytania – system platforma cyfrowa”. 

  

Wstępną wycenę w przedmiotowym zakresie uprzejmie prosimy o przesłanie w postaci 

wypełnionego załącznika nr 2 stanowiącego formularz techniczny i szacowania cen – platformy 

cyfrowej mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do 15.07.2020 r. godz. 18:00. W 

tytule emaila należy umieścić „Odpowiedź na zapytanie – system platforma cyfrowa”. 

 

IV. Zakres składanych dokumentów  

W ramach odpowiedzi konieczne jest złożenie co najmniej wypełnionego kompletnie Załącznika nr 

2. Dodatkowo, jeżeli istnieje taka konieczność z punktu widzenia składającego, prosimy o 

przesłanie opisów, materiałów informacyjnych i uzupełnienia do złożonej odpowiedzi. 
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V. Kontakt  

Osobą uprawnioną do kontaktów w ramach niniejszego zapytania jest Grzegorz Kubski,  

tel. 607 144 962, e-mail: grzegorz.kubski@fppp.gov.pl  

VI. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Prezentacja koncepcji platformy cyfrowej 

Załącznik nr 2 – Formularz techniczny i szacowania ceny 


