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Pojęcie Opis 

CMS Klasa rozwiązań odpowiedzialnych za zarządzania treścią 

obejmujące zestaw szablonów, procedur i oprogramowania 

w standardowym formacie, które umożliwiają tworzenie 

i zarządzanie tekstem, grafiką, obrazami, dźwiękiem i wideo do 

wykorzystania w Serwisach www.  

Oprogramowanie 

standardowe 

Oznacza oprogramowanie, na bazie którego zostanie wykonany 

na rzecz Zamawiającego System CMS.  

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, odpowiadającą na to 

Zapytanie. 

Zamawiający Centrum Łukasiewicz. 

Zapytanie Prośba o udzielenie informacji o warunki cenowe (RFI). 

Incydent o 

Priorytecie 

Krytycznym 

Zgłoszenie związane z całkowitą niemożliwością korzystania z 

Systemu. 

Incydent o 

Priorytecie 

Zwykłym 

Zgłoszenie związane z częściową niemożliwością korzystania z 

Systemu. Występuje konieczność wykonywania dodatkowych 

działań wnoszących obciążenie dla użytkownika i utrudniające lub 

spowalniające realizację zadań; skuteczność działania sieci 

telekomunikacyjnej lub głównej aplikacji biznesowej jest znacznie 

obniżona, co ma znaczący wpływ na działalność firmy. 

Incydent o 

Priorytecie Niskim 

Oznacza zgłoszenie dotyczące problemu w działaniu Systemu 

innego niż: Incydent o Priorytecie Krytycznym lub Incydent o 

Priorytecie Zwykłym, nie utrudniającego korzystania z Systemu; 

Skuteczność działania sieci/ aplikacji jest wyraźnie obniżona, ale 

większość działań biznesowych przebiega nieprzerwanie. 

Incydent Oznacza w zależności od kontekstu: Incydent o Priorytecie 

Krytycznym, Incydent o Priorytecie Zwykłym, Incydent o 

Priorytecie Niskim albo wszystkie te pojęcia, albo niektóre z nich. 



 

Strona 3 z 17 

Pojęcie Opis 

Obejście Oznacza przywrócenie parametrów świadczenia Usług, po 

zaistnieniu Incydentu, do poziomu umożliwiającego realizację 

procesów biznesowych w ograniczonym zakresie, lecz 

umożliwiającym korzystanie przez użytkowników z Systemu. 

Czas Dostarczenia 

Rozwiązania/Czas 

rozwiązania 

incydentu 

Wymagany czas dostarczenia Rozwiązania Incydentu liczony w 

Godzinach Wsparcia. Jest to czas liczony od momentu 

zarejestrowania zgłoszenia Incydentu w Systemie Obsługi 

Zgłoszeń do momentu przekazania informacji zwrotnej do 

zgłaszającego o dostarczeniu Obejścia lub Rozwiązaniu 

Incydentu. Dostarczenie Obejścia nie zwalnia Wykonawcy z 

dostarczenia docelowego Rozwiązania. 

Czas reakcji na 

zgłoszenie 

Czas liczony od momentu zarejestrowania zgłoszenia/Incydentu 

w Systemie Obsługi Zgłoszeń do momentu przekazania 

zgłoszenia/Incydentu do Grupy Wsparcia, z uwzględnieniem 

Godzin Wsparcia. 

Grupa Wsparcia Zespół specjalistów dedykowanych do realizacji 

zgłoszeń/Incydentów. 
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Celem zapytania o informację (RFI) jest pozyskanie przez Zamawiającego wyceny 

przedmiotu Zapytania, obejmującego: 

• dostarczenie platformy technologicznej CMS  umożliwiającej obsługę serwisu WWW 

Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz serwisów WWW wszystkich jednostek 

organizacyjnych wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

tj. 32 Instytutów Łukasiewicza oraz Centrum Łukasiewicz, 

• zaprojektowanie architektury informacji oraz projektu graficznego stron WWW na 

potrzeby serwisu internetowego Sieci Badawczej Łukasiewicz (pełniącego rolę 

głównej strony WWW całej Sieci Badawczej Łukasiewicz) oraz szablonów stron, na 

podstawie których przygotowane zostaną witryny poszczególnych jednostek, 

zgodnie z przygotowaną przez Zamawiającego koncepcją graficzną, 

• budowę, wdrożenie i utrzymanie serwisu WWW Sieci Badawczej Łukasiewicz wraz 

z komponentem chatbota, w oparciu o dostarczaną przez Wykonawcę platformę 

CMS.  

 

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

potencjale komercyjnym. Jesteśmy zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym 

atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, 

chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. 

Z ośmioma tysiącami pracowników, 32 instytutami badawczymi 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 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 Grup Badawczych: Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja 

cyfrowa, Zdrowie, Zrównoważona gospodarka i energia. Grupy Badawcze skupiają 
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ekspertów z różnych Instytutów. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych 

projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników. 

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. Utworzona organizacja jest zorientowana na 

realizację celów wskazanych przez Rząd RP i zadań wynikających z Ustawy. Łukasiewicz 

stanowi zaplecze technologiczne administracji publicznej oraz organizuje działalność 

naukową w sposób odpowiadający na potrzeby przedsiębiorców. 

 

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, wymaga zgody właściciela. 

 

 

W Sieci Badawczej Łukasiewicz poszczególne Instytuty oraz Centrum Łukasiewicz 

posiadają odrębne strony WWW, które powstawały w różnym czasie, według różnych 

koncepcji graficznych i z wykorzystaniem różnych platform technologicznych. Powstanie 

marki Sieci Badawczej Łukasiewicz tworzy potrzebę posiadania wspólnego, spójnego 

wizerunku dla klientów oraz optymalnego zarządzania serwisami WWW poszczególnych 

jednostek organizacyjnych oraz centralnego portalu Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Jednocześnie dotychczasowe strony WWW, w tym obecna strona Centrum Łukasiewicz, 

nie w pełni odpowiadają na wymagania dostępności dla wszystkich użytkowników. 

Wszystkie te wyzwania skłaniają do stworzenia odświeżonego ekosystemu 

technologicznego, gotowego obsłużyć jedną organizację publiczną złożoną z wielu 

podmiotów. 

Nowy serwis WWW Sieci Badawczej Łukasiewicz (lukasiewicz.gov.pl) powinien 

prezentować informacje na poziomie całej organizacji (m.in. informacje o misji 

Łukasiewicza, kierunkach działalności, strukturze organizacyjnej, zagregowanej ofercie 

produktów i usług, kierownictwie, itp.), umożliwiać złożenie zapytania (lead sprzedażowy 

nazywany „Wyzwaniem Łukasiewicza”), umożliwiać tworzenie formularzy pod akcje 
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marketingowe, a także powinien dawać możliwość przejścia do serwisu WWW każdego z 

Instytutów Łukasiewicza (np. ilot.lukasiewicz.gov.pl, ilim.lukasiewicz.gov.pl, itd.). Serwisy 

instytutów powinny być dostosowane do projektu graficznego głównego serwisu 

Łukasiewicza oraz realizować jednolitą architekturę informacji w podstawowym zakresie, 

zachowując jednocześnie swobodę w kształtowaniu polityki informacyjnej w pozostałych 

obszarach. 

 

Zapytanie obejmuje następujący zakres: 

1. Wdrożenie na infrastrukturze Zamawiającego (on-premise) systemu 

informatycznego typu CMS (z głównym komponentem dostępnym na licencji Open 

Source, np. Wordpress, Drupal, Joomla, itp.) umożliwiającego uruchomienie 

i ujednolicone zarządzanie serwisami WWW Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz 

wszystkich jednostek organizacyjnych – Instytutów Łukasiewicza oraz Centrum 

Łukasiewicz. 

2. Opracowanie architektury informacji oraz struktury nawigacji dla serwisu WWW 

Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz ujednoliconych serwisów Instytutów 

Łukasiewicza (w podstawowym zakresie – wspólnym dla wszystkich instytutów), 

na bazie wstępnej koncepcji architektury informacji przedstawionej poniżej 

w punkcie 2.3. 

3. Przygotowanie projektu graficznego (szablonów) stron internetowych dla Sieci 

Badawczej Łukasiewicz oraz ujednoliconych serwisów Instytutów (w podstawowym 

zakresie – szablony stron, które będą jednakowe dla wszystkich instytutów) w 

wersji mobile i desktop (w podejściu Mobile First) oraz w dwóch wersjach 

językowych: polskiej i angielskiej. Projekt graficzny powinien być oparty na 

dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji graficznej nowego serwisu WWW, 

stanowiącej załącznik do niniejszego Zapytania. 

4. Przeprowadzenie badań UX zaprojektowanych serwisów oraz uwzględnienie zmian 

wynikających z badań a także przeprowadzenie testów A/B formularzy do składania 

zapytań przez klientów w celu weryfikacji konwersji dla formularzy o różnym 

stopniu szczegółowości oraz czasu niezbędnego na obsługę formularza.  

5. Implementacja i wdrożenie nowego serwisu WWW Sieci Badawczej Łukasiewicz 

według ww. projektu wraz z przeniesieniem wskazanych przez zamawiającego 

treści z obecnej strony WWW Centrum Łukasiewicz (materiały audio, video, 

graficzne i komunikaty prasowe) oraz optymalizację stron pod kątem SEO. 

6. Implementacja szablonów stron wspólnych dla wszystkich instytutów – do 

wykorzystania w przyszłości podczas stopniowej migracji serwisów instytutów do 

nowego rozwiązania CMS.  

7. Integrację strony z zewnętrznym oprogramowaniem: 
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a) Bazą Produktów i Usług (opartą o rozwiązanie Pimcore: 

https://pimcore.com/) w zakresie pobierania wybranych informacji 

o produktach, usługach oraz grupach produktów i usług oferowanych przez 

Łukasiewicza w celu prezentacji tej oferty na stronach WWW, 

b) mediami społecznościowymi (Twitter, LinkedIn, Facebook), 

c) Google Analytics. 

8. Konfiguracja i wdrożenie w serwisie WWW Sieci Badawczej Łukasiewicz chatbota 

oraz wirtualnego biura prasowego. 

9. Usługę szkoleniową w zakresie konfiguracji i obsługi dostarczonego 

oprogramowania CMS, zarządzania i rozbudowy wdrożonych serwisów WWW oraz 

usługę szkoleniową w zakresie konfiguracji i optymalizacji sposobu pracy chatbota, 

zarówno dla administratorów systemu, jak i redaktorów serwisu, 

w zaproponowanym przez dostawcę zakresie i wymiarze. 

10.Usługę utrzymania dostarczonego serwisu WWW wraz ze wszystkimi 

komponentami przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji powyższych 

zadań. 

 

 

Wymagania na system CMS zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania. 

 

Projekt powinien opierać się o koncepcję nowego serwisu WWW udostępnioną przez 

Zamawiającego w postaci Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania. Projekt graficzny 

powinien być opracowany zgodnie z koncepcją AtomicDesign. Każda strona może się 

składać z jednego lub kilku modułów, które można wypełnić treścią. Komponenty powinny 

być zdefiniowane w aplikacji CMS. Zapewni to łatwość tworzenia stron i nada ramy 

kompozycji oraz wymusi stosowanie zasad. Będzie istniała możliwość tworzenia dowolnych 

modułów, spełniających wymagania identyfikacji. 

Ponadto, powinny być spełnione następujące wymagania: 

a) strona RWD dostosowana do wszystkich rozdzielczości, 

b) zgodność z wymaganiami WCAG 2.1 na poziomie AA, 

c) projekt zgodny z identyfikacją wizualną Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

d) projekt z przewagą białego tła + zastosowanie ciemnego motywu, 

e) zaproponowane rozwiązanie ma być maksymalnie elastyczne, ograniczenia 

powinny być organizacyjne a nie systemowe. 

https://pimcore.com/


 

Strona 9 z 17 

Projekt powinien uwzględniać następujące ograniczenia: 

a) użycie maksymalnie 3 kolorów podstawowych opisanych w księdze identyfikacji 

wizualnej, 

b) serwis nie powinien zawierać elementów 3D, cieni oraz gradientów, 

c) animacje powinny być ograniczone do minimum. 

 

 

W zakresie architektury informacji, powinny być spełnione następujące wymagania: 

1. zapewnienie agregacji informacji w jednolitych kategoriach; 

2. na stronie głównej powinny być promowane przede wszystkim treści biznesowe: 

wyzwania Łukasiewicza, Baza Produktów i Usług, Baza Infrastruktury Badawczej; 

3. treść powinna być grupowana w kontekst przy pomocy atrybutów (np. nazw, 

tagów); treść nie będzie posiadała klasycznej struktury drzewiastej, ponieważ 

jeden obiekt może występować na wielu gałęziach; 

4. treści pogrupowane w listy powinny mieć możliwość filtrowania automatycznego 

lub na żądanie, ograniczając zakres prezentowanych informacji, np. oferta usług 

tylko jednego instytutu; 

5. nawigacja powinna być wielopoziomowa i rozdzielona dla kontekstu Łukasiewicza 

oraz instytutów. Dzięki temu instytuty będą miały przestrzeń na kreowanie 

polityki informacyjnej w ramach jednego serwisu, z zastrzeżeniem poniższego 

punktu; 

6. architektura informacji serwisów poszczególnych instytutów powinna być w 

podstawowym zakresie jednolita i zgodna z opracowanym projektem; 

7. architektura informacji powinna, w miarę możliwości, uwzględniać proces w jakim 

znajduje się użytkownik: skąd pochodzi ruch, strona wejścia do serwisu, liczba 

stron w procesie oraz jaki cel ma zrealizować, np. wejście bezpośrednie na 

domenę danego instytutu, wejście z kanału mass mailing na landing page, 

wejście bezpośrednie na stronę główną i przejście do oferty, wejście w głąb 

serwisu z wyszukiwarki na stronę produktu lub usługi.  

 

 

Poniżej przedstawiona została wstępnie opracowana architektura treści oraz zawartość 

stron WWW dla serwisu internetowego Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zamawiający 

dopuszcza możliwość modyfikacji przez Wykonawcę zaproponowanej struktury w celu 

osiągnięcia optymalnego efektu przez finalny projekt. 
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O nas / Instytuty Łukasiewicza [kilka opcji]: 

a) Interaktywna mapa z informacjami kontaktowymi oraz przynależnością 

Instytutów do Grup Badawczych Łukasiewicza (przykład poniżej) 

 

 

 

b) podstawowe informacje analogiczne do a), ale bez interaktywnej mapy, 



 

Strona 11 z 17 

c) wyłącznie lista Instytutów z przekierowaniem do strony Instytutu; 

 

 

O nas / Poznajmy się 

informacje tekstowe, zdjęcia, video, testymoniale, kontakt; 

 

O nas / Grupy Badawcze 

informacje tekstowe, zdjęcia, video; 

 

O nas / Kierownictwo 

lista osób wraz ze zdjęciami + bio; 

 

O nas / Rada 

lista osób wraz ze zdjęciami + bio; 

 

O nas / Kolegium 

lista osób wraz ze zdjęciami + bio; 

 

Dla biznesu / Wyzwania Łukasiewicza 

dwa rodzaje formularzy (krótszy i dłuższy do testów) + case study współpracy (tekst, 

zdjęcia, video, testymoniale); 

 

Dla biznesu / Baza Produktów i Usług 

tekst + zdjęcia + video + przekierowanie do zewnętrznej aplikacji; 

 

Dla biznesu / Baza Infrastruktury Badawczej 

tekst + zdjęcia + video + przekierowanie do zewnętrznej aplikacji; 

 

Dla biznesu / Programy Łukasiewicza 

informacje tekstowe, zdjęcia, video, testymoniale, formularz, miejsce do kontaktu; 

 

Aktualności / Aktualności 

Panel do aktualności z uwzględnieniem multimediów i testymoniali oraz z 

oprogramowaniem newsroomowym; 

 

Aktualności / Nasi eksperci 

lista osób wraz ze zdjęciami + kontakt, na dole panel z aktualnościami z wypowiedziami 

ekpertów; 

 

Aktualności / Blog Łukasiewicza 

Panel analogiczny do aktualności z dostępnością dla większej liczby osób niż admini, inna 

ekspozycja treści niż w aktualności bardziej blogowa; 

 

Aktualności / Dla mediów 

Panel do kontaktu ; 
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Projekty / Nasze realizacje 

case study współpracy (tekst, zdjęcia, video, testymoniale); 

 

Projekty / Partnerzy 

ekspozycja znaków graficznych i testymoniale; 

 

Działalność badawcza / Doskonałość naukowa 

tekst, zdjęcia, video, testymoniale, PDF-y (czasopisma naukowe); 

 

Działalność badawcza / Współpraca międzynarodowa 

ekspozycja znaków graficznych i testymoniale, tekst, zdjęcia, video; 

 

Kariera 

oferty pracy (z możliwością filtrowania, m.in. po Instytucie Łukasiewicza) + połączenie z 

Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) zrealizowanym na zewnętrznej platformie; 

 

Kontakt 

Dane kontaktowe Centrum Łukasiewicz oraz Instytutów Łukasiewicza. 

 

 

Opis budowy modułów 

 

Moduł dla aktualności 

Dodawanie treści aktualności wraz z osadzaniem treści multimedialnych foto i video oraz 

ekspozycji typograficznej cytatów  

 

Moduł dla prezentacji zespołów 

Zdjęcia członków zespołu oraz możliwości wejścia w kontakt mailowy + dane do social 

mediów 

 

Moduł dla opisu projektu Łukasiewicza 

W opisach projektu podział menu na submenu oraz możliwość umieszczania treści 

multimedialnych 

 

 

Opis funkcjonalności na stronie www 

 

Wirtualne Biuro Prasowe 

Wykonawca dostarczy lub zarekomenduje rozwiązanie technologiczne dostawcy 

zewnętrznego, które pozwoli zarządzać treściami wysyłanymi do mediów. Obecnie 

zamawiający korzysta z rozwiązania netPR. 

 

Formularze  

Kontakt z Łukasiewiczem przedsiębiorca podejmuje przez formularz (Wyzwania 

Łukasiewicza, Programy Łukasiewicza). Wykonawca dostarcza rozwiązanie technologiczne, 

które pozwoli przesyłać treść formularza na adres mailowy. Zamawiający preferuje 
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rozwiązanie kompatybilnie ze środowiskiem Microsoft. Oprócz wdrożenia formularzy 

wykonawca przeprowadzi testy A/B w celu weryfikacji konwersji. 

 

Dostarczony chatbot powinien nawigować użytkownika po ofercie Sieci Badawczej 

Łukasiewicz. Zamawiający oczekuje rozwiązania, które nie będzie wymagało obsługi 

chatbota przez pracowników. Głównym zadaniem chatbota będzie prezentowanie oferty 

Sieci Badawczej Łukasiewicz, umawianie przedsiębiorcy na spotkanie z przedstawicielem 

Łukasiewicza. Kontakt z klientem podjęty przez chatbota powinien prowadzić do 

pozyskania przedstawicielowi Łukasiewicza dane kontaktowe klienta oraz niezbędne zgody 

(zgoda RODO, zgoda na kontakt)  lub od razu zarezerwować dla klienta czas pracownika 

Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

 

Zawartość stron WWW wspólnych dla serwisów internetowych wszystkich Instytutów 

Łukasiewicza będzie obejmować stronę główną oraz 4-5 stron, których szczegółowe 

przeznaczenie nie zostało jeszcze określone. Zostanie ono zdefiniowane przed 

rozpoczęciem projektu, którego dotyczy niniejsze Zapytanie. Na potrzeby wyceny należy 

przyjąć, że zawartość tych stron będzie ograniczała się do tekstu, zdjęć, video oraz listy 

elementów (np. produktów) zaciąganych z zewnętrznego źródła danych (np. Bazy 

Produktów i Usług), z możliwością ich filtrowania. 
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Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia (maintenance) dla dostarczonego 

rozwiązania (serwisu WWW i oprogramowania CMS wraz z powiązanymi komponentami). 

W ramach usługi wsparcia, Zamawiający oczekuje: 

1. świadczenia usług powdrożeniowych, m.in.: projektowania i implementacji nowych 

szablonów, modyfikacji istniejących szablonów, rozwoju nowych funkcjonalności 

serwisu, itp. 

2. Świadczenia usługi serwisowej polegającej na usuwaniu zgłaszanych usterek i awarii 

oraz asysty technicznej w prowadzeniu serwisu w okresie trwania usługi na 

następujących zasadach: 

• możliwość zgłaszania awarii, problemu technicznego całodobowo, przez 

wszystkie dni tygodnia, z oczekiwanym okresem reakcji w godzinach 7:00 - 

18:00 w dni robocze (pn-pt). 

• czas reakcji w zależności od kategorii: krytyczne – w ciąg 1h roboczej, pozostałe 

– do 2 godzin roboczych. 

• czas usunięcia awarii w zależności od kategorii: krytyczna – w 4h zegarowe, 

zwykła – 8h roboczych, niska – 16h roboczych. 

• w przypadku braku możliwości naprawy awarii w czasie, o którym mowa 

w punkcie powyżej, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu rozwiązanie 

zastępcze (obejście awarii). 

Prace związane usuwaniem usterek i awarii  będą odbywały się u Zamawiającego,  tj. w 

miejscu instalacji CMSa. 

Wykonawca zapewni jeden punkt kontaktowy do przyjmowania wszystkich zgłoszeń. 

Zgłoszenia mogą być kierowane za pomocą następujących kanałów: strona www, email, 

telefon. 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla personelu Zamawiającego. Poniżej 

przedstawiono minimalne wymagania dotyczące szkoleń. 

1. Przeprowadzone szkolenia będą szkoleniami autoryzowanymi przez Wykonawcę. 

2. Szkolenia przeprowadzone w języku polskim we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu lub/i w formie zdalnej. 

3. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i opcjonalnie 

papierowej.  

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla około 30 osób (pracowników 

Zamawiającego). 
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5. Szkolenie odbędzie się na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego zakresu 

i scenariusza szkolenia. Zamawiający dopuszcza podział szkolenia na niezależne 

bloki szkoleniowe, które odbędą się w różnych terminach.  

6. Zamawiający wymaga, aby szkolenie było organizowane na wyłączność 

Zamawiającego (nie dopuszcza w szkoleniu uczestnictwa osób spoza organizacji 

Zamawiającego). 

7. Zakres szkoleń ma obejmować pełen zakres obsługi i konfiguracji Systemu na 

poziomie zaawansowanym. 

 

Wycena powinna być sporządzona z wyszczególnieniem poniższych kosztów ponoszonych 

przez Zamawiającego: 

1. projekt i wdrożenie serwisu WWW dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

2. projekt serwisu instytutów – części wspólnej do wykorzystania przez wszystkie 

instytuty, 

3. optymalizacja SEO dla strony Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

4. projekt i wdrożenie chatbota na stronie Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

5. wdrożenie i utrzymanie wirtualnego biura prasowego, 

6. przeprowadzenie badań UX oraz testów A/B, 

7. usługa wsparcia dla oprogramowania i użytkowników (maintenance), 

8. szkolenia z systemu CMS i utrzymania serwisu WWW, 

9. szkolenia z obsługi i utrzymania chatbota. 

 

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

zamówienia opisanego w niniejszym dokumencie. Pytania dotyczące wymagań należy 

kierować na adres mailowy: zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl do dnia 

22 lipca 2021 r. Odpowiedzi na przesłane pytania opublikowane zostaną (w sposób 

zanonimizowany) na stronie internetowej Zamawiającego. Informację cenową należy 

przesłać do dnia 6 sierpnia 2021r.  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca prześle odpowiedź na Zapytanie w pliku pdf oraz 

w wersji edytowalnej (np. xls), zgodnie z poniższym układem: 

Pozycja Szacowania Wartość 

1) Wycena kosztów systemu CMS / ewentualnych rozszerzeń CMS  

2) Wycena zaprojektowania i wdrożenia architektury informacji oraz 

serwisu WWW dla Sieci Badawczej Łukasiewicz (główny serwis) 
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3) Wycena zaprojektowania i wdrożenia architektury informacji oraz 

wspólnych szablonów stron dla serwisów WWW Instytutów Łukasiewicza 
 

4) Wycena SEO dla serwisu WWW dla Sieci Badawczej Łukasiewicz  

5) Wycena badań UX oraz testów A/B formularzy dla klientów  

6) Wycena zaprojektowania i wdrożenia chatbota  

7) Wycena wdrożenia wirtualnego biura prasowego  

8) Wycena utrzymania wirtualnego biura prasowego (opłata 

miesięczna) 
 

9) Wycena integracji  

10) Wycena wsparcia dla oprogramowania i użytkowników 

(maintenance)  
  

a) usługi powdrożeniowe (cena 1 roboczodnia)   

b) opłata serwisowa miesięczna (w tym 2 roboczodni na tzw. 

drobne zmiany, autoryzację zmian dostarczonych przez 

Zamawiającego)  

  

11) Wycena szkoleń   

a) Użytkownicy administracyjni CMS – max 10 osób  

b) Redaktorzy CMS i twórcy serwisów – max 20 osób  

c) Opiekunowie chatbota – max 3 osoby  

12) Inne koszty, nieujęte powyżej  

 

 

 

Dodatkowym oczekiwaniem Zamawiającego jest uzupełnienie przez Dostawcę kolumny F 

tabel załącznika nr 1.: „Czy System spełnia oczekiwanie? (TAK/NIE)”. 

Zamawiający oczekuje również przedłożenia dodatkowych informacji w obszarze: 

1. Minimalne wymagania systemowe dla serwerów, na których instalowany będzie 

system CMS. 

2. Proponowany harmonogram wdrożenia (w tygodniach od podpisania umów).  

3. Projekty standardowych umów: 
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a. wdrożeniowej  

b. utrzymaniowej 

4. Propozycja zakresu i harmonogramu szkoleń (punkt 9 w tabeli z szacowanymi 

pozycjami). 

 

 

Zamawiający oczekuje przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych w 

ramach prac projektów graficznych, architektur informacji, wszelkich kodów źródłowych, 

konfiguracji chatbota oraz dokumentacji tych prac. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do spotkania się z wybranymi Wykonawcami. 

 

Integralną częścią niniejszego Zapytania o informację są wymienione poniżej Załączniki: 

• Załącznik 1 - Wymagania na system CMS. 

• Załącznik 2 – Koncepcja strony WWW. 


