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Zapytanie ofertowe 

W związku z zatwierdzeniem dofinansowania realizacji projektu „Utworzenie 
platformy B2B CTR PARTNER współpracy firm monitoringu wizyjnego.” realizowanego w 
ramach działania 8.2 PO IG kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące dostarczania do CTR 
PARNTER systemu informatycznego, którego zadaniem jest informatyzacja procesu 
realizacji zamówień linii technologicznych. 
System ma być wytworzony zgodnie z założeniami modelu kaskadowego. W modelu tym, 
aby zbudować system informatyczny należy zrealizować następujące po sobie etapy, 
których realizacja zapewnia zakończenie projektu. 
 
Model kaskadowy składa się z następujących faz: 

1. planowanie systemu 
2. analiza potrzeb i specyfikacja systemu 
3. projektowanie 
4. programowanie/implementacja 
5. testowanie 
6. wdrożenie i szkolenie 

W każdej fazie zostanie wytworzony produkt, który jest produktem wejściowym dla 
kolejnego etapu. Produkty wyjściowe każdej z faz są dokładnie testowane, sprawdzane i 
poddawane weryfikacji jakości wytworzonego produktu. Jeśli któraś z faz zwróci 
niesatysfakcjonujący produkt, należy cofnąć się i wykonać kolejne iteracje aż do momentu, 
kiedy otrzymany zostanie satysfakcjonujący produkt na końcu projektu. 
Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie wydajnego, wysoko 
dostępnego systemu informatycznego, którego zadaniem jest informatyzacja procesu 
realizacji współpracy partnerskich firm przy tworzeniu płaszczyzny wdrażania usług 
elektroenergetycznych. 
W wyniku projektu ma powstać zintegrowana platforma B2B wymiany danych między 
wnioskodawcą a jego partnerami. Projekt podzielono na dwa 6-miesięczne etapy, w ramach 
których zostanie zaprojektowana i wdrożona zintegrowana platforma wymiany danych. 
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W projekcie wystąpi komercjalizacja opracowania badawczego dotyczącego systemu IT 
archiwizacji dokumentów opracowanego przez Jednostkę Naukową zgodna z formułą 
Software-as-a-Service. 
Planowana do wdrożenia Platforma odpowiada swoimi standardami systemom Web EDI 
ponieważ implementowana jest jedynie u Wnioskodawcy, natomiast pozostałe firmy 
partnerskie komunikują się z platformą za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. 
 
Etap I (01.01.2014 - 30.06.2014) 

1. Analiza wymagań funkcjonalnych 
2. Projekt systemu 

 Specyfikacja funkcjonalna systemu 

 Projekt techniczny 

 Projekt bazy danych/repozytorium 

 Projekt interfejsu sieciowego 

 Projekt Interfejsu użytkownika 
3. Realizacja 

 Kodowanie i implementacja funkcjonalności zbierania danych z mierników 

 Kodowanie i implementacja funkcjonalności Portalu 

 Kodowanie i implementacja funkcjonalności raportów i analiz 

 Kodowanie i implementacja funkcjonalności alertów 

 Integracja poszczególnych modułów 
 
Etap II (01.07.2014 - 31.12.2014) 

1. Wdrożenie 

 Instalacja i konfiguracja systemu 

 Dokumentacja powdrożeniowa systemu 

 Dokumentacja użytkownika 

 Dokumentacja administratora 
2. Szkolenie administratora oraz 2 pracowników technicznych 

 
Prosimy o przesłanie oferty w terminie do 16.09.2013 gdzie ma być podana cena za 

wymienione powyżej elementy oraz warunki płatności. Ze względu na realizacje inwestycji 
za pomocą środków unijnych prosimy o nie zmienianie zadań i etapów realizacji projektu. 
Zastrzegamy sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty w przypadku braku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku, jedynym kryterium wyboru jest cena. 


