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Pojęcie Opis 

Specyfikacja Specyfikacja funkcjonalna określająca wymagania dla systemu 

informatycznego i usług będących integralną częścią tego 

Zapytania. 

Wykonawca Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadającą osobowości prawnej, odpowiadająca na to 

Zapytanie. 

Zamawiający Centrum Łukasiewicz. 

Zapytanie Niniejsza prośba o udzielenie informacji o warunkach cenowych 

(RFP). 

Baza P+U Baza danych Produktów i Usług zawierająca standardowe 

produkty oraz usługi oferowane przez Instytuty Łukasiewicza. 

Baza dostarczona w formie pliku .xls. 

Baza IP Baza danych zawierająca prawa własności intelektualnej (np. 

patenty, prawa ochronne na znaki towarowe, autorskie prawa 

majątkowa do programów komputerowych) posiadane przez 

Instytuty Łukasiewicza. Baza dostarczona w formie pliku.xls. 

Pimcore Oprogramowanie na licencji Open Source rozwijane przez firmę 

Pimcore GmbH (www.pimcore.com), służące do zarządzania 

zasobami danych, w szczególności danych o produktach, do ich 

prezentacji oraz działań e-commerce.  

System Standardowa platforma Pimcore skonfigurowana zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego wraz z wszelkimi ewentualnymi 

rozszerzeniami oraz komponentami dodatkowymi pozwalającymi 

zrealizować wymaganą funkcjonalność oraz zapewnić niezbędne 

integracje z systemami zewnętrznymi używanymi przez 

Zamawiającego. 

Dokumentacja 

Powykonawcza 

Dokumentacja dla użytkowników oraz dokumentacja techniczna 

wdrożonego Systemu obejmująca: 

- instrukcje dla użytkowników oraz administratorów systemu, 

- opis architektury logicznej i fizycznej Systemu, 

- opis konfiguracji Systemu, w szczególności opis 

skonfigurowanego modelu danych, 

- dokumentację ewentualnych kodów źródłowych rozszerzających 

standardową platformę Pimcore, wraz z instrukcją ich kompilacji i 

budowania. 
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Celem Zapytania jest pozyskanie przez Zamawiającego ofert na wykonanie przedmiotu 

Zapytania, tj. dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Pimcore. Wdrożony System 

będzie pełnił funkcję nowej bazy Produktów i Usług Sieci Łukasiewicz oraz bazy własności 

intelektualnej. 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz została powołana z dniem 1 kwietnia 2019 r. na podstawie 

przepisów ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz i podlega bezpośrednio pod Ministerstwo 

Edukacji i Nauki. Sieć Badawczą Łukasiewicz tworzy Centrum Łukasiewicz oraz włączone 

do Łukasiewicza instytuty badawcze, stanowiące odrębne 33 podmioty gospodarcze. 

Utworzona organizacja jest zorientowana na realizację celów wskazywanych przez Rząd 

RP i zadań wynikających z Ustawy. Łukasiewicz stanowi zaplecze technologiczne 

administracji publicznej oraz organizuje działalność naukową w sposób odpowiadający na 

potrzeby przedsiębiorców. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz (zwana dalej Łukasiewicz) to unikatowy projekt o ogromnym 

potencjale komercyjnym. Jesteśmy zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym 

atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe z zakresu nowych 

technologii w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów 

oraz zaawansowanego wytwarzania. Z niemal ośmioma tysiącami pracowników, 32 

instytutami zlokalizowanymi w 12 polskich miastach, jesteśmy trzecią co do wielkości 

siecią badawczą w Europie. 

Stanowimy tę część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój 

technologiczny polskich firm. Działając w formule Science is Business spotykamy się 

z przedsiębiorcami i oferujemy rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz 

tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. 

Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi 

liderami. Jako Sieć Badawcza Łukasiewicz wchodzimy na zupełnie nowy, globalny poziom 

zwiększając szanse naszych Klientów na pozyskiwanie międzynarodowych grantów 

i partnerów gospodarczych. 

Pracujemy w ramach obszarów badawczych: Inteligentna i czysta mobilność, 

Transformacja cyfrowa, Zdrowie, Zrównoważona gospodarka i energia. Grupy Badawcze 

skupiają ekspertów z różnych Instytutów. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych 

projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników. 
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Centrum Łukasiewicz 

ul. Poleczki 19 

02-822 Warszawa 

www.lukasiewicz.gov.pl 

 

Niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi własność Centrum 

Łukasiewicz. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tego dokumentu, w jakiejkolwiek formie, 

w całości lub częściowo, poza wyłącznym celem jakim jest złożenie oferty w odpowiedzi 

na niniejsze Zapytanie, wymaga zgody właściciela. 

 

 

Łukasiewicz, na obecnym etapie rozwoju organizacyjnego, kładzie duży nacisk na rozwój 

procesów wewnętrznych oraz narzędzi wspierających te procesy. Ma to pozwolić na 

utrzymanie wszelkich dotychczasowych kompetencji instytutów, które utworzyły 

Łukasiewicza, przy jednoczesnym uwolnieniu potencjału wynikającego z ich integracji 

w jedną Sieć Badawczą i – w konsekwencji – ustawiczny rozwój tych jednostek, 

wzmocnienie współpracy w ramach Sieci oraz czerpanie korzyści z synergii jakie daje efekt 

skali. 

W związku z rozwojem organizacji, zwiększeniem liczby klientów oraz oferowanych 

produktów i usług powstają następujące potrzeby: 

1. Zagregowanie w jednym systemie pełnej informacji o produktach i usługach 

oferowanych przez Instytuty Łukasiewicza wraz z ich powiązaniami do praw 

własności intelektualnej zawartymi w tych produktach i usługach; 

2. Zagregowanie w jednym systemie informacji o prawach własności intelektualnej 

należących do każdego Instytutu Łukasiewicza lub przez nie wytworzonych (np. 

patenty, prawa ochronne na znaki towarowe, autorskie prawa majątkowe do 

programów komputerowych). 

W ramach budowania doskonałości organizacyjnej i transformacji zarządczej potrzebny 

jest jeden spójny system, który odpowiada na powyższe potrzeby.  

Procesy biznesowe związane z korzystaniem z danych zgromadzonych w Bazie P+U oraz 

Bazie IP wynikają z działalności Zamawiającego będącej realizacją zadań ustawowych, 

w szczególności zapewnienia mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć 
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Badawczą Łukasiewicz oraz wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.  

 

 

Zapytanie obejmuje następujący zakres: 

1. Analizę przedwdrożeniową systemu Pimcore pod kątem planowanej przez 

Zamawiającego funkcjonalności (Załącznik nr 1) i zakresu danych (Załącznik nr 2) 

oraz pozyskanie szczegółowych wymagań użytkowników w celu optymalnej 

konfiguracji systemu; 

2. Dostawę i wdrożenie prototypowego rozwiązania opartego o platformę Pimcore, 

w tym: 

a. instalacja rozwiązania na infrastrukturze sprzętowo-systemowej 

Zamawiającego (on-premise) na dwóch środowiskach – testowym oraz 

produkcyjnym; 

b. dostosowanie i konfiguracja standardowego oprogramowania Pimcore 

w celu spełnienia wymagań Zamawiającego; 

c. migracja bazy produktów i usług z dostarczonych przez Zamawiającego 

plików Excel do wdrożonego Systemu Pimcore; 

d. migracja do Systemu danych o prawach własności intelektualnej 

Łukasiewicza z ogólnodostępnych baz patentowych: bazy European Patent 

Office (epo.rg) oraz bazy Urzędu Patentowego RP (uprp.gov.pl);  

e. uruchomienie produkcyjne Systemu; 

f. dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej Systemu; 

W efekcie wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje przekazania 

następujących rezultatów: 

1. Opis wymagań doszczegółowiony w toku analizy przedwdrożeniowej, 

2. System zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

w środowisku testowym oraz produkcyjnym, 

3. Dokumentacja Powykonawcza, 

4. kody źródłowe Systemu. 

 

Wszystkie wymagania zawarte zostały w Załączniku nr 1 – Wymagania wobec systemu 

Pimcore. 
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Usługa dostawy i wdrożenia systemu Pimcore powinna być zrealizowana w okresie 

maksymalnie 12 tygodni od daty podpisania umowy.  

 

Usługa będzie realizowana poprzez narzędzia komunikacji elektronicznej. 

W uzasadnionych przypadkach, usługa może być częściowo realizowana w Warszawie 

w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibach poszczególnych Instytutów Łukasiewicza. 

Na potrzeby realizacji zamówienia, Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędny dostęp 

zdalny do infrastruktury sprzętowo-systemowej na potrzeby prac wdrożeniowych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania autorskich praw majątkowych do wszelkich 

wykonanych na rzecz Centrum Łukasiewicz konfiguracji i rozszerzeń standardowego 

oprogramowania Pimcore oraz do wszelkich utworów wytworzonych w ramach wykonania 

usługi. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

1. Posiadają status oficjalnego partnera Pimcore (Silver, Gold lub Strategic). 

2. Posiadają doświadczenie w przedmiotowym zakresie wdrażania systemu do 

zarządzania produktami Pimcore rozumiane jako należyte wykonanie w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej trzech usług wdrożenia 

(rozumianych jako trzy odrębne usługi na rzecz trzech odrębnych zamawiających 

w ramach trzech odrębnych umów). 

3. Dysponują zespołem certyfikowanych ekspertów Pimcore (min. 2 osoby) 

posiadających przynajmniej 2-letnie praktyczne doświadczenie w konfiguracji 

rozwiązań opartych o Pimcore. 

 

Wycena powinna uwzględniać wymienione powyżej wymagania oraz powinna być 

sporządzona z wyszczególnieniem poniższych kosztów ponoszonych przez 

Zamawiającego: 
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1. analiza przedwdrożeniowa, 

2. dostawa i wdrożenie rozwiązania opartego o platformę Pimcore, 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

1. cena – z wagą 60%, gdzie punktacja będzie obliczana według następującego 

wzoru: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒
 ×  𝑤𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚; 

  

2. czas realizacji usługi – z wagą 40%, gdzie punktacja będzie obliczana według 

następującego wzoru: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
𝑛𝑎𝑗𝑘𝑟ó𝑡𝑠𝑧𝑦 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 

𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒
 ×  𝑤𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

liczoną jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

Jeżeli co najmniej dwie oferty okażą się najkorzystniejsze ze względu na taką samą liczbę 

punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie informacji o warunki cenowe realizacji 

zamówienia opisanego w niniejszym dokumencie. Ostateczną ofertę należy przesłać do 

dnia 26 listopada 2021 r., do godziny 12:00 na adres mailowy 

departament.rozwoju@lukasiewicz.gov.pl.  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca prześle odpowiedź na Zapytanie zgodnie 

z poniższym układem: 

Pozycja szacowania Wycena (PLN) 

1. Analiza przedwdrożeniowa  

2. Dostawa i wdrożenie rozwiązania opartego o platformę 

Pimcore  

3. Inne koszty nieujęte powyżej (opcjonalnie)  
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Dodatkowym oczekiwaniem Zamawiającego jest uzupełnienie przez Dostawcę kolumn E 

oraz F w arkuszu wymagań stanowiącym załącznik nr 1. 

Zamawiający oczekuje również przedłożenia dodatkowych informacji w obszarze: 

1. Minimalne wymagania sprzętowo-systemowe dla instalacji on-premise 

w środowisku Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

2. Proponowany harmonogram wdrożenia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia czynności związanych  

z niniejszym zapytaniem ofertowym na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. 

Za udział w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia. 

Centrum Łukasiewicz nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Wykonawców 

związanych z udziałem w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

Integralną częścią niniejszego Zapytania są wymienione poniżej Załączniki: 

• Załącznik nr 1 – Wymagania wobec systemu, 

• Załącznik nr 2 – Docelowy model danych – Produkty i usługi, 

• Załącznik nr 3 – Docelowy model danych – Prawa IP, 

• Załącznik nr 4 – Wzór umowy wdrożeniowej Centrum Łukasiewicz, 

• Załącznik nr 5 – Plik źródłowy do migracji danych – Produkty i usługi. 


