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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
na wsparcie merytoryczne i konsultacyjne dla FPPP w zakresie przeprowadzenia 

postępowania na wytworzenie Platformy Cyfrowej. 
 
 

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 wsparcie 
merytoryczne i konsultacyjne dla FPPP w zakresie przeprowadzenia postępowania na 
wytworzenie Platformy Cyfrowej. Opis Platformy Cyfrowej stanowi Załącznik 1 do niniejszego 
Zaproszenia.  

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

W ramach wykonanie zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem, wykonawca:  

a) Opracuje i przedstawi w formie pisemnej warunki dopuszczenia ofert oraz kryteria technicznej 
oceny ofert, które zostaną złożone przez oferentów trakcie postepowania na wykonanie 
Platformy Cyfrowej.  

b) Udzieli wsparcia FPPP w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania techniczne jakie zostaną 
skierowane do FPPP przez oferentów w trakcie postępowania na wykonanie Platformy 
Cyfrowe. Wsparcie będzie obejmowało analizę pytań oraz przygotowanie 
treści odpowiedzi, które zostaną udzielone oferentom przez FPPP. 

c) W przypadku, kiedy na skutek zadanych pytań przez oferentów w zakresie technicznym lub z 
jakichkolwiek innych przyczyn w trakcie postępowania na wykonanie Platformy Cyfrowej 
wystąpi konieczność dokonania zmian zapisów SIWZ i załączników, wykonawca: 

o Dokona analizy wpływu i ryzyka zmian na realizację projektu wykonanie Platformy 
Cyfrowej 

o Przygotuje propozycję zmiany zapisów SIWZ, uwzględniając osiągnięcie założonych przez 
FPPP celów biznesowych, architektonicznych oraz dostarczenie oczekiwanej 
funkcjonalności.  

d) Dokona weryfikacji czy przesłane oferty powinny być dopuszczone do oceny, to jest czy:  

o spełniają wymagania i kryteria techniczne, 
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o wykonanie Platformy Cyfrowej zgodnie ze złożoną ofertą od strony technicznej zapewni 
dostarczenie wymaganej funkcjonalności i osiągnięcie celów biznesowych, 

Zamawiający wymaga, aby wynikiem weryfikacji było przedstawienie podsumowującego 
raportu: 

o opisującego zgodności lub/i rozbieżności złożonych ofert,  

o zawierającego rekomendację przyznania punktacji poszczególnym oferentom wraz z 
krótkim uzasadnieniem.  

e) Udzieli wsparcia merytorycznego FPPP w przypadku zgłoszenia odwołań i protestów 
oferentów przed Krajową Izbą Odwoławczą. W tym zakresie wykonawca będzie na żądanie 
Zamawiającego czynnie (odpowiedzi na pytania, konsultacje z zamawiającym) uczestniczył w 
rozprawach przez KIO oraz przygotowywał pisemne ekspertyzy.  

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. 

Umowa na wykonanie przedmiotu zaproszenia będzie obowiązywała do momentu podpisania 
przez FPPP umowy na wykonanie Platformy Cyfrowej, lecz nie dłużej niż do 31.12.2020.  

4. Warunki przystąpienia.  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

a) Posiadają znajomość wymagań funkcjonalnych, architektury, cyberbezpieczeństwa, 
metodologii wytwarzania, kontroli jakości oraz zakładanych celów biznesowych dla systemów 
o profilu zgodnym z przedmiotem postępowania - Platforma Cyfrowa. 

b) Dysponują osobami posiadającymi co najmniej 7 letnie doświadczenie o profilu Architekt, 
Project Manager, CyberSecurity Manager, Senior Consultant.  

c) Posiadają znajomość tematyki prowadzenia projektów metodologią zwinną (Agile) 

d) Posiadają znajomość specyfiki prowadzenia projektów informatycznych w rygorach PZP i mają 
co najmniej dwuletnie doświadczenie prowadzeniu takich projektów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania wymagań poprzez żądanie przesłania 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub poprzez weryfikację w formie 
telekonferencji ze wskazanymi do realizacji zadania osobami. 

5. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 Wypełniony Formularz Oferty – stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.  

6. Kryteria oceny ofert. 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena brutto 100% 

FPPP udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.  

 

FPPP dokona oceny ofert przyznając punkty przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

Punkty zostaną obliczone według wzoru: 

Cena brutto oferty najtańszej 
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------------------------------------------------   x 100 % = liczba punktów 

Cena brutto oferty badanej 

 

 

7. Termin i sposób składania ofert. 

a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2020 godz. 12:00 przesyłając skan oferty na 
Formularzu Oferty na adres zamowienia@fppp.gov.pl  

b) Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
na elektroniczną skrzynkę pocztową zamawiającego. 

c) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

d) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

8. Załączniki. 

 Załącznik 1 – Opis Platformy Cyfrowej 

 Załącznik 2 – Formularz Oferty 

 

 


