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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 

(RFI). 

Wyzwania P+U Proces obsługi zapytań klienta dotyczących możliwości zakupu 

standardowego produktu lub usługi z oferty Instytutów Łukasiewicza. 

Obsługa wyzwań P+U polega na publikacji zapytań klientów (leada 

sprzedażowego) w postaci wewnętrznej mini aukcji, gdzie każdy instytut 

może złożyć ofertę w odpowiedzi na zapytanie klienta. 

Wyzwania B+R Proces obsługi zapytań klienta dotyczących możliwości 

przeprowadzenia projektu badawczo-rozwojowego. W ramach obsługi 

wyzwań B+R powoływana jest grupa badawcza złożona z wybranych 

Instytutów Łukasiewicza wraz z wiodącym instytutem w danym obszarze 

jako liderem grupy. 
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Celem Zapytania jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji o cenie zakupu, 

wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego klasy CRM. System ten będzie częścią 

projektu pilotażowego realizowanego w wybranych Instytutach Łukasiewicza oraz Centrum 

Łukasiewicz w celu rozwoju i doskonalenia procesów w obszarach związanych ze sprzedażą 

procesów i usług. Wdrożony system będzie również stanowił bazę do dalszej rozbudowy 

systemu CRM w miarę identyfikacji i rozwoju potrzeb biznesowych Zamawiającego oraz 

Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, z jakimi Zamawiający jest powiązany. 

 

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 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 

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 informacji cenowej 

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. Obsługa leadów sprzedażowych w postaci Wyzwań P+U oraz B+R pod kątem 

administracyjnym, ofertowym, sprzedażowym i komunikacyjnym w zadanym 

reżimie czasowym i jakościowym z możliwością ich monitorowania i raportowania. 

Udrożnienie obecnych procesów obsługi i skrócenie czasu realizacji Wyzwań co 

przełoży się na poprawę customer experience. 

2. Wsparcie działań sprzedażowych w tym: zapytania ofertowe, zarządzanie szansami 

sprzedażowymi, planowanie i zarządzanie sprzedażą. 

3. Stworzenie jednolitej bazy danych klientów. Obecnie każdy Instytut posiada własną 

bazę klientów, których scalenie znacząco przyspieszy i uprości działania cross-

sellowe i sprzedażowe.  

4. Stworzenie zagregowanej bazy produktów i usług celem uporządkowania oraz 

uproszczenia procesu ofertowego.  
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5. Uporządkowanie procesów administracyjnych celem zwiększenia ich efektywności. 

6. Wprowadzenie raportowania oraz elementów analitycznych ułatwiających 

podejmowanie decyzji zarządczych (np. efektywność sprzedawców, analiza 

współpracy z klientem, lejki sprzedażowe etc.). 

7. Podniesienie jakości obsługi posprzedażowej poprzez wykorzystanie narzędzi 

komunikacyjnych i zestandaryzowanych baz klientów oraz produktów i usług 

W ramach budowania doskonałości organizacyjnej i transformacji zarządczej potrzebny 

jest jeden spójny system CRM, który odpowiada na powyższe potrzeby.  

Docelowy zakres wdrożenia (w perspektywie 1-2 lat) obejmowałby wszystkie Instytuty 

Łukasiewicza oraz Centrum Łukasiewicz. Mając na uwadze złożoność takiego 

przedsięwzięcia (m.in. ze względu na rozproszoną strukturę organizacyjną, 

uwarunkowania formalno-prawne oraz obecny etap rozwoju Łukasiewicza), planujemy 

etapowe podejście do działań związanych z wdrożeniem systemu CRM. Pierwszym etapem, 

którego dotyczy niniejsze Zapytanie, jest wdrożenie pilotażowego systemu CRM 

dedykowanego w pierwszej kolejności 5 Instytutom (Łukasiewicz-ILIM, Łukasiewicz-ITR, 

Łukasiewicz-PIAP, Łukasiewicz-INOP, Łukasiewicz-EMAG) oraz Centrum Łukasiewicz 

natomiast docelowo rozszerzenie na całą strukturę Sieci Łukasiewicza.  

 

Zapytanie obejmuje następujący zakres: 

1. analizę przedwdrożeniową, której celem jest analiza, dostosowanie i optymalizacja 

procesów CRM pod kątem wdrażanego rozwiązania informatycznego oraz 

pozyskanie szczegółowych wymagań użytkowników w celu optymalnej konfiguracji 

systemu; 

2. dostawa i wdrożenie systemu informatycznego typu CRM umożliwiającego 

realizację zidentyfikowanych procesów biznesowych (patrz: 2.3 Procesy biznesowe) 

i spełniającego wymagania (patrz: 2.4 Specyfikacja wymagań); 

3. migracja bazy klientów z plików Excel do wdrożonego systemu klasy CRM; 

4. szkolenie administratorów i użytkowników systemu w zakresie konfiguracji i obsługi 

dostarczonego oprogramowania w zaproponowanym przez dostawcę zakresie 

i wymiarze; 

5. usługę utrzymania i rozwoju wdrożonego oprogramowania przez okres 24 miesięcy. 

 

Załącznik nr 1 przedstawia mapy procesów w obszarze CRM. Są to wyjściowe propozycje 

procesów biznesowych, których implementacja jest oczekiwana w ramach projektu. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji przedstawionych procesów w celu 

zapewnienia ich optymalnej implementacji we wdrażanym systemie. Finalny kształt 

procesów powinien być wypracowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym 

w toku analizy przedwdrożeniowej. 

 

Wszystkie wymagania zawarte zostały w Załączniku nr 2 – Wymagania wobec systemu 

CRM. 

 

1. Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia producenta (maintenance) dla 

dostarczonego oprogramowania, zapewnienia dostępu do najnowszych wydanych 

wersji w okresie obowiązywania usługi (24 miesiące) w ramach zakupionej 

konfiguracji a także usuwania zgłaszanych usterek, błędów i awarii zgodnie z SLA 

określonym w pkt. 4. 

2. W przypadku instalacji u Zamawiającego (on-premise), prace związane 

z aktualizacjami i usuwaniem usterek oraz awarii będą odbywały się 

u Zamawiającego, tj. w miejscu instalacji systemu, do którego Zamawiający 

zapewni dostęp. 

3. Wykonawca będzie korzystał z systemu Service Desk Zamawiającego w celu obsługi 

zgłoszeń. 

4. Ponadto wymagane jest spełnienie przez Wykonawcę co najmniej następujących 

wymagań: 

• możliwość zgłaszania awarii, problemu technicznego w godzinach 7:00 - 

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

• czas reakcji – do 2 godzin roboczych (przez czas reakcji rozumie się 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i podjęcie działań zmierzających do 

usunięcia awarii); 

• gwarantowany czas usunięcia awarii w zależności od kategorii: krytyczna – 

w 4 h robocze, zwykła – 8 h roboczych, niska – 16 h roboczych (przez 

usunięcie awarii rozumie się przywrócenie funkcjonalności systemu sprzed 

awarii); 

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

w punkcie powyżej, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu rozwiązanie 

zastępcze zapewniające ciągłość procesów biznesowych Zamawiającego 

oraz komfort obsługi zbliżony do rozwiązania będącego przedmiotem 

zapytania (obejście awarii). 

5. W przypadku zakończenia współpracy Wykonawca bezpłatnie przekaże 

Zamawiającemu wszelkie dane zgromadzone w systemie oraz informacje konieczne 
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do nieprzerwanej obsługi procesów biznesowych wspieranych przez system oraz 

umożliwiające jego migrację do innego rozwiązania lub dalszy rozwój przez 

Zamawiającego lub osobę trzecią. Powyższe dotyczy sytuacji, w której system 

będący przedmiotem zapytania będzie wdrożony w modelu SaaS/PaaS. 

W przypadku zaproponowania modelu SaaS/PaaS, rozwiązanie musi być oparte 

o ogólnodostępną chmurę i rozwiązania, które zasubskrybować będzie mogło 

bezpośrednio Centrum Łukasiewicz. 

6. Zaproponowana platforma technologiczna CRM musi być wolna od tzw. vendor lock, 

tzn. istnieje więcej niż 3 dostawców na rynku polskim, którzy posiadają certyfikaty, 

uprawnienia i kompetencje do rozwoju i utrzymania systemu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania praw autorskich do wszelkich 

wykonanych na rzecz Centrum Łukasiewicz konfiguracji. 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla personelu Zamawiającego – 

użytkowników końcowych oraz administratorów systemu. Poniżej przedstawiono 

minimalne wymagania dotyczące szkoleń. 

1. Przeprowadzone szkolenia będą szkoleniami autoryzowanymi przez dostawcę 

i prowadzone przez certyfikowanych wykładowców.  

2. Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu i/lub w formie zdalnej. 

3. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i – opcjonalnie, 

na życzenie Zamawiającego – w formie papierowej. 

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 60 osób (pracowników Zamawiającego). 

5. Szkolenie będzie się odbywało w uzgodnionym z Zamawiającym wymiarze (nie 

krócej niż 16 godzin szkoleniowych), na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym 

zakresu i scenariusza. Zamawiający dopuszcza podział szkolenia na niezależne bloki 

szkoleniowe, które odbędą się w różnych terminach. 

6. Zamawiający wymaga aby szkolenia były zamknięte – organizowane na wyłączność 

Zamawiającego. 

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

wdrożonym zakresie. 

Ponadto, Wykonawca udostępni szkolenia w formie wideo-tutoriali. Mogą to być nagania 

szkoleń prowadzonych stacjonarnie lub online. 
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Wycena powinna uwzględniać wymienione powyżej wymagania oraz powinna być 

sporządzona z wyszczególnieniem poniższych kosztów ponoszonych przez 

Zamawiającego: 

1. analiza przedwdrożeniowa, 

2. licencje/subskrypcje dla użytkowników, 

3. warunki rozszerzania instalacji o kolejne Instytuty i użytkowników, 

4. wycena usługi wdrożeniowej (w tym migracja danych), 

5. wycena wsparcia dla oprogramowania i użytkowników (maintenance), 

6. wycena szkoleń. 

 

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

zamówienia opisanego w niniejszym dokumencie. Pytania dotyczące niniejszego Zapytania 

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

dnia 30 lipca 2021 r. Odpowiedzi na przesłane pytania opublikowane zostaną (w sposób 

zanonimizowany) na stronie internetowej zamawiającego. Informację cenową należy 

przesłać do dnia 10 sierpnia 2021 r.  

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

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

Pozycja Szacowania 

Wycena 

Zakres dla 
wdrożenia 

pilotażowego 
(kolumna E 

w Załączniku 
nr 1) 

Zakres dla 
wdrożenia 

docelowego 
(kolumna F 

w Załączniku 
nr 1) 

1. Wycena analizy przedwdrożeniowej    

2. Wycena licencji / subskrypcji dla 60 użytkowników 

nazwanych, w tym (5 użytkowników administracyjnych 

oraz 55 użytkowników biznesowych) 

 

 

a) licencja dla 1 użytkownika roczna (SaaS)   

b) licencja dla 1 użytkownika roczna (on-premise)   

c) licencja permanentna (SaaS)   

d) licencja permanentna (on-premise)   

e) inny model licencjonowania (opcjonalnie)   

3. Warunki rozszerzania instalacji o kolejne Instytuty i 

kolejnych użytkowników (co najmniej 200 użytkowników 

łącznie) 
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a) licencja dla 1 użytkownika roczna (SaaS)   

b) licencja dla 1 użytkownika roczna (on-premise)   

c) licencja permanentna (SaaS)   

d) licencja permanentna (on-premise)   

e) inny model licencjonowania (opcjonalnie)   

4. Wycena usługi konfiguracji/budowy i wdrożenia 

systemu (dla zakresu wynikającego ze specyfikacji 

wymagań). 

 

 

5. Wycena wsparcia dla oprogramowania i użytkowników 

(maintenance)  

 

  

a) opłata roczna    

b) usługi powdrożeniowe / rozwój systemu (cena 

roboczodnia) 

 
  

c) inny model rozliczeń (opcjonalnie)   

7. Wycena szkoleń dla maksymalnie 60 osób   

8. Inne koszty nieujęte powyżej (opcjonalnie)   

 

 

Dodatkowym oczekiwaniem Zamawiającego jest uzupełnienie przez Dostawcę kolumny G 

(„Czy System spełnia wymaganie? (TAK/NIE)”) w tabelach załącznika nr 1 oraz – jeżeli 

zajdzie taka potrzeba – kolumn H („W przypadku, gdy nie spełnia prosimy o dodanie 

komentarza lub propozycji alternatywnego rozwiązania”) oraz I („Dodatkowe uwagi”). 

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 (w tygodniach od podpisania umowy);  

3. Zapewnienia możliwości udzielania sublicencji dla Instytutów Łukasiewicza 

w ramach puli licencji zakupionych przez Zamawiającego; 

4. Zapewnienia możliwości samodzielnego zakupu licencji przez Instytuty  

Łukasiewicza (na warunkach określonych w ofercie), którymi zarządzać będzie 

Zamawiający; 

5. Projekty standardowych umów:  

a. wdrożeniowej, 

b. licencyjnej, 

c. subskrypcyjnej, 
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d. utrzymaniowej (maintenance), 

e. serwisowej; 

6. Propozycja zakresu i harmonogramu szkoleń;  

7. Lista wykonanych projektów wdrożenia systemu CRM o wartości powyżej 250 tys. 

PLN oraz / lub wdrożenia w organizacjach z liczbą użytkowników równą bądź 

większą niż 200; 

8. Lista certyfikowanych partnerów Producenta systemu CRM (minimum 3 

partnerów, zlokalizowanych na rynku polskim) - opcjonalnie. 

 

Integralną częścią niniejszego Zapytania o informację są wymienione poniżej Załączniki: 

• Załącznik nr 1 – Procesy wyjściowe w obszarze CRM, 

• Załącznik nr 2 – Wymagania wobec systemu CRM. 


