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Pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

W związku z realizacją Projektu "Automatyzacja procesów związanych z realizacją badań

marketingowych w Brain/ab Sp. z 0.0. Sp. K.# (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-

POIG.08.02.00-14-568/13-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu' Rozwoju

Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Brainlab Sp. z 0.0. Sp. K.

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie Platformy Marketingowych Badań Internetowych

(PMBI). Platforma powinna umożliwić obsługę procesów ofertowania, koordynacji /

zarządzania projektami i realizacji badań marketingowych on-line - zarówno projektów

jakościowych, jak i ilościowych oraz przepływu informacji do i od firm współpracujących

w tym zakresie z Zamawiającym.

2. Zaproponowane przez Oferentów rozwiązanie musi odpowiadać funkcjonalnościom

i parametrom określonym w punktach dokumentacji projektowej dotyczącym

technologii informatycznej oraz przebiegowi realizacji - Załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia: 31/01/2015

4. Kryteria wyboru: cena -100 %.
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II. Warunki udziału w postepowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

niezbędnym do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4. Nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru Oferenta osobowo lub kapitałowo.

5. Zagwarantują obecność w projekcie przez cały okres jego trwania następujących osób o

określonych kwalifikacjach:

a) kierownik projektu informatycznego posiadający doświadczenie w

kierowaniu co najmniej trzema usługami polegającymi na wdrożeniu

systemu informatycznego w organizacji, gdzie wartość każdej usługi

wynosiła co najmniej 300 000,00 złotych brutto (a w przypadku, jeżeli

wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej - wyrażona w

złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia

umowy o świadczenie usług), minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku

kierownika projektów IT.

b) konsultant ds. realizacji terenowej badań on-line posiadający doświadczenie

w kierowaniu realizacją terenową co najmniej 10 usług badawczych on-line,

gdzie minimum 5 usług dotyczyło badań jakościowych on-line i minimum 5

dotyczyło badań ilościowych, gdzie wartość każdej usługi wynosiła co

najmniej 20 000,00 złotych brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi

została w umowie wyrażona w walucie obcej - wyrażona w złotych

równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o

świadczenie usług), minimum 5 lat doświadczenia na samodzielnym

stanowisku związanym z realizacją badań on-line;

jako spełnienie warunku potraktowana będzie także dostępność 2 osób,

gdzie jedna posiadać będzie doświadczenie w realizacji terenowej badań
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jakościowych on-line, natomiast druga osoba posiadać będzie doświadczenie

w realizacji terenowej badań ilościowych on-line.

c) konsultant ds. kierowania projektami badawczymi realizowanymi on-line

posiadający doświadczenie w kierowaniu minimum 10 projektami

badawczymi on-line, gdzie minimum 5 usług dotyczyło badań jakościowych

on-line i minimum 5 dotyczyło badań ilościowych, gdzie wartość każdej

usługi wynosiła co najmniej 20 000,00 złotych brutto (a w przypadku, jeżeli

wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej - wyrażona w

złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia

umowy o świadczenie usług), minimum 5 lat doświadczenia na

samodzielnym stanowisku związanym z ofertowaniem, opracowaniem

narzędzi (ankiety, scenariusze) do realizacji badań marketingowych,

koordynacją projektów i raportowaniem wyników badań on-line.

Jako spełnienie warunku potraktowana będzie także dostępność 2 osób,

gdzie jedna posiadać będzie doświadczenie w realizacji terenowej badań

jakościowych on-line, natomiast druga osoba posiadać będzie doświadczenie

w realizacji terenowej badań ilościowych on-line.

d) dwie osoby, z których każda posiada doświadczenie w zakresie

projektowania i modelowania systemów informatycznych w języku UML lub

BPMN.

e) dwie osoby, z których każda posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie

wdrażania co najmniej dwóch systemów do zarządzania procesami w

organizacji.

Jako spełnienie warunków d) i e) potraktowana będzie także dostępność dwóch osób, z których

każda posiadać będzie jednocześnie wiedzę i doświadczenie określone w podpunktach d) i e).

Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania

zamówienia innych podmiotów lub osób niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Oferentowi do
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dyspozycji niezbędnych zasobów lub oświadczenie osób o udziale w realizacji projektu na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Noakowskiego 16/39, 00-666

Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@brainlab.pl

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2014 r. do godziny 16.00

W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej kurierskiej liczy się data

dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 17 stycznia 2014 r. do

godziny 15.00.

5. Wyniki dotyczące wyboru naj korzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w. siedzibie

Zamawiającego 17 stycznia 2014 r. o godzinie 16.00

6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Michał Gmurek, tel. 501-502-654, mail:

michal.gmurek@brainlab.pl

IV. Sposób przygotowania ofert:

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego lub załączyć formularz ofertowy do przedłożonej oferty.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do

reprezentowania Oferenta na podstawie wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego bądź

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku przedstawienia oferty podpisanej przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do

reprezentacji firmy bądź pisemne upoważnienie do przedstawienia Oferty w imieniu firmy

Oferenta wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, należy do

oferty dołączyć odpowiednio pełnomocnictwo lub upoważnienie.
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4. Do oferty należy załączyć aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w czasie trwania

niniejszego postępowania ofertowego.

5. Oferta musi zawierać: cenę ofertową brutto, cenę netto oraz należny podatek VAT, za

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.

6. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia,

zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.

7. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu

składania ofert.

8. Do oferty należy załączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i

doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do

wykonania zamówienia (Załącznik nr 3). Oświadczenie musi być podpisane przez osobę

upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.

9. Do oferty należy załączyć Oświadczenia gwarantujące przez cały okres trwania projektu

dostępność osób wymienionych w Części II, pkt. 5:

a) Oświadczenie dotyczące dostępności kierownika projektu informatycznego

powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- nazwy firm oraz tytuły projektów i ich wartość wyrażona w kwocie brutto w PLN

(a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie

obcej - wyrażona w złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z

dnia zawarcia umowy o świadczenie usług) zrealizowanych pod kierownictwem

przedstawianej osoby,

- doświadczenie przedstawianej osoby na stanowisku kierownika projektów IT

wyrażone w latach,

- własnoręczny podpis przedstawianej osoby.

Oświadczenie musi być podpisane także przez osobę upoważnioną do

reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmową.

b) Oświadczenie dotyczące dostępności konsultanta ds. realizacji terenowej badań

on-line powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko,
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- nazwy usług badawczych on-line i ich wartość wyrażona w kwocie brutto w

PLN (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w

walucie obcej - wyrażona w złotych równowartość tej kwoty wg średniego

kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług) zrealizowanych pod

kierownictwem przedstawianej osoby

- doświadczenie przedstawianej osoby na stanowisku konsultanta ds.

realizacji terenowej badań on-line wyrażone w latach,

- własnoręczny podpis przedstawianej osoby.

Oświadczenie musi być podpisane także przez osobę upoważnioną do

reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.

c) Oświadczenie dotyczące dostępności konsultanta ds. kierowania projektami

badawczymi realizowanymi on-line powinno zawierać następujące

informacje:

- imię i nazwisko,

- nazwy usług badawczych i ich wartość wyrażona w kwocie brutto w PLN (a

w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie

obcej - wyrażona w złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu

NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług) zrealizowanych pod

kierownictwem przedstawianej osoby,

- doświadczenie przedstawianej osoby na samodzielnym stanowisku

kierownika projektów badawczych realizowanych on-llne, związanych z

ofertowaniem oraz opracowaniem narzędzi do realizacji badań

marketingowych, koordynacją projektów i raportowaniem wyników badań

on-linę, wyrażone w latach,

- własnoręczny podpis przedstawianej osoby.

Oświadczenie musi być podpisane także przez osobę upoważnioną do

reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.

d) Oświadczenia dotyczące dostępności osób posiadających doświadczenie w

zakresie projektowania i modelowania systemów informatycznych powinno

zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko,
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- doświadczenie w latach przedstawianej osoby w zakresie znajomości

języków programowania wyrażone oraz przedstawienie tytułów projektów

oraz języków programowania, w których zostały wykonane projekty, przy

których pracowała przedstawiana osoba,

- własnoręczny podpis przedstawianej osoby.

e) Oświadczenia dotyczące dostępności osób posiadających wiedzę

doświadczenie w zakresie wdrażania systemów do zarządzania procesami w

organizacji powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- doświadczenie przedstawianej osoby w zakresie wdrażania systemów do

zarządzania procesami w organizacji, poprzez przedstawienie nazw firm,

tytułów projektów oraz daty wdrożenia systemów, przy których pracowała

przedstawiana osoba,

- własnoręczny podpis przedstawianej osoby.

Oświadczenie musi być podpisane także przez osobę upoważnioną do

reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.

10. Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową

Oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 4). Oświadczenie musi

zawierać informacje dotyczące Oferenta w zakresie, że:

- nie jest zagrożony upadłością, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem należności wobec Skarbu Państwa.

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz

opatrzone pieczątką firmowa.

11. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

pomiędzy Oferentem a Zamawiającym (Załącznik nr 5). Oświadczenie musi być podpisane

przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.

12. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
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V. Zastrzeżenia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę

w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru

Wykonawcy bez podania przyczyn.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

S. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym,

nie będą rozpatrywane.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco

niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

Załączniki:

Załącznik 1- Opis systemu.

Załącznik 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik 3 - Wzór oświadczenia 1.

Załącznik 4 - Wzór oświadczenia 2.

Załącznik S - Wzór oświadczenia 3.

Zatwierdzam
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Warszawa, 8 stycznia 2014 r.

Brainlab Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Noakowskiego 16139. QO.666 Warszawa
NIP: 951·235-65-32, REGON: 146143522

Pieczęć Zamawiającego

Załącznik nr l

do Zapytania ofertowego nr 1/2014

Przebieg realizacji

Przedmiotem zamówienia jest Platforma Marketingowych Badań Internetowych (PMBl).

Ze względu na złożoność systemu PMBI, zakłada się jego modułową budowę. System ma być zbiorem

aplikacji współdziałających ze sobą. Taka architektura ułatwi również rozwój systemu w przyszłości.

Poszczególne moduły mogą być realizowane w różnych technologiach.

Współdziałanie modułów będzie zrealizowane poprzez ich integrację w warstwie danych oraz w warstwie

funkcji. W warstwie danych zakłada się, że część kluczowych danych będzie znajdować się w centralnej

bazie i będzie dostępna poprzez specjalizowaną warstwę oprogramowania. W warstwie funkcji zakłada

się, że moduły będą komunikować się ze sobą poprzez zdefiniowany interfejs funkcji.

Przedmiot zamówienia

Analiza przedwdrożeniowa (funkcjonalna) i opracowanie projektu technicznego platformy

Wynikiem prac analitycznych na tym etapie powinien być plan wdrożenia systemu wraz z jego

funkcjonalnościami.

W ramach etapu analizy powinna zostać przygotowana dokumentacja:

a) SRS - Software requirements specification

b) BRS - Business requirements specification

która odpowiednio z biznesowego oraz technicznego punktu widzenia przestawi wymagania na system
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oraz jego komponenty.

W skład elementów analizy wchodzić powinna:

• analiza rozwiązań konkurencyjnych, zagranicznych,

• analiza biznesowa celów oraz funkcj i systemu BRS,

• wstępna analiza funkcjonalna systemu wstęp do SRS,

• analiza produktów gotowych ryku, mechanizmów API,

• analiza i projekt architektury systemowej oraz sprzętowej/serwerowej rozwiązania,

• analiza funkcjonalna Systemu SRS,

• propozycja podziału funkcjonalności na etapy realizacji,

• propozycje technologii i narzędzi.

Dokument BRS zawierać będzie:

• cel systemu,

• opis systemu,

• funkcje biznesowe,

• procesy biznesowe obsługiwane przez system,

• wymagania poza funkcjonalne.

Dokumentacja SRS zawierać będzie:

• defmicje,

• opis systemu,

• opis funkcji systemu - wymagania funkcjonalne,

• opis wymagań niefunkcjonalnych,

• opis użytkowników i ról,

• opis procesów obsługiwanych przez system,

• charakterystykę modelu bazy danych,

• opis przypadków użycia,

• opis architektury systemu,

• informacje dotyczące preferowanych technologii oraz narzędzi,

• inne informacje niezbędne do utworzenia oprogramowania.
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Moduł Basis

Moduł pełniący rolę integratora aplikacji w warstwie wspólnych danych. Będzie dostarczał funkcji

programistycznych do obsługi:

• uwierzytelnienia i autoryzacji,

• danych klientów,

• danych poszczególnych kont użytkowników,

• baz użytkowników,

• danych projektów,

• danych badań,

• powiązań projektów z klientami,

• powiązań klientów z bazami,

• powiązań użytkowników z badaniami.

Moduł ten zarządzać będzie polityką dostępu do poszczególnych zasobów systemu PMBI, w tym do

elementów gotowych użytych w platformie.

Moduł będzie odpowiedzialny za realizację nadawania i dostarczania wiadomości systemowych:

• komunikowanie akcji systemowych (np. początek badania),

• przekazywanie komunikatów od systemu do użytkowników (np. zaproszenie respondenta do

badania),

• obsługa przesyłania wiadomości między użytkownikami systemu.

Moduł Administracja

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie systemem kont i uprawnieniami w systemie. Udostępniać będzie

funkcje zakładania, edycji, usuwania konta, przypisywania ról do kont.

W wyniku budowy Modułów Basis oraz Administracja powinna powstać Warstwa dostępu do danych

(DAO).

Moduł odpowiedzialny będzie za zarządzanie przechowywaniem trwałych danych systemu oraz

zarządzanie relacjami powiązań między danymi. Moduł będzie realizował głównie funkcje atomowe na

bazie danych:

• utwórz dane,

• znajdź dane,

• aktualizuj dane,
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• usuń dane.

Warstwa dostępu do danych zapewni niezależny od technologii realizacji systemu sposób komunikacji z

silnikiem baz danych.

Moduł Projekty

Moduł odpowiedzialny za tworzenie i konfigurację projektów oraz badań realizowanych w ramach

projektów. Moduł będzie realizował funkcje:

• tworzenie projektu,

• edycja projektu,

• ustalenie budżetu,

• dobór narzędzi,

• ustalenie harmonogramu,

• zarządzanie statusem projektu,

• prowadzenie procesu rekrutacji,

• wybór respondentów.

Moduł Punkty

Moduł wykonujący funkcje naliczania zadanej liczby punktów do konta generujący stosowne do

konfiguracji powiadomienia.

Moduł Ankiety

Moduł odpowiedzialny za tworzenie, konfigurację oraz wypełnianie ankiet on-line. Ankiety będą

używane w badaniach ilościowych oraz przy rekrutacji respondentów.

ModułBlog

Moduł odpowiedzialny za tworzenie, konfigurację oraz realizację badań za pośrednictwem bloga.

Moduł Wywiad

Moduł odpowiedzialny za tworzenie, konfigurację oraz realizację badań za pomocą pokoju do rozmów

bezpośrednich.

Moduł badań MROC

Moduł odpowiedzialny za tworzenie, konfigurację oraz realizowanie badań za pomocą Market Online
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Community - społeczności owego narzędzia opartego w głównej mierze na forum

użytkowników.

Moduł Portal

Moduł będzie stanowił element integracyjny w warstwie prezentacji. Moduł będzie pobierał zawartość od

pozostałych modułów i prezentował na wspólnym ekranie w postaci portletów lub bezpośrednio

udostępniając część główną ekranu innemu modułowi. Moduł będzie odpowiedzialny za zarządzanie

danymi profilowymi użytkownika, tworzenie avatara.

Moduł Rozliczenia

Moduł odpowiedzialny za fakturowanie klientów, w tym wystawianie faktur, przeglądanie faktur.

Przewidziano trzy metody dostępu do danych z poziomu poszczególnych modułów:

1. Dane intensywnie współdzielone przez moduły i wpływające na działanie wielu modułów

powinny być udostępniane przez moduł Basis. Moduł Basis będzie zawierał interfejs

programistyczny oraz część najważniejszych funkcji może być dostępna w postaci usług

sieciowych (web services). Dane obsługiwane przez moduł Basis dotyczyć będą:

• danych klientów,

• danych poszczególnych kont użytkowników,

• baz użytkowników,

• danych projektów,

• danych badań,

• powiązań projektów z klientami,

• powiązań klientów z bazami,

• powiązań użytkowników z badaniami.

2. Dane specyficzne modułu - dostęp przez DAO. Metoda powinna być wykorzystywana dla danych

specyficznych modułu, nie udostępnianych przez moduł Basis.

3. Dane modułu - dostęp bezpośredni do bazy. Metoda powinna być wykorzystywana w przypadku,

gdy nie ma możliwości skorzystania z DAO PMBI, np. gdy wykorzystywany jest gotowy moduł

zawierający własną implementację dostępu do bazy danych.

Przeniesienie platformy na serwery i konfiguracja zależności i ustawień między modułami oraz integracja

z systemem bankowym i księgowym
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Drugim elementem integracji modułów są wywołania skrośne pomiędzy modułami. W tym celu zostanie

wykorzystana technologia usług sieciowych.

Powiązania modułu Projekty

• z modułem Basis

../ pobiera i zapisuje dane Klientów,

../ pobiera i zapisuje dane projektów,

../ pobiera i zapisuje dane badań,

../ pobiera i zapisuje dane dotyczące punktacji,

../ pobiera i zapisuje dane użytkowników, powiązań użytkowników z badaniami.

• z modułem AnkietIMROClBlog/Wywiad

../ pobiera listę zdefmiowanych konfiguracji,

../ udostępnia listę projektów,

../ pobiera informacje o stanie (np. wypełnieniu ankiety).

• z modułem Portal

../ udostępnia zawartość dla portretu.

• z modułem Punkty

../ uruchamia proces naliczeni punktów na bazie punktacji w danym projekcie i informacji

otrzymanej z modułów narzędziowych

• z lokalną bazą - stan bieżący projektu.

Powiązania modułów narzędziowych AnkietylMROClBlog/Wywiad

• z modułem Basis

../ pobiera i ustawia powiązania użytkowników z danym badaniem.

• z modułem Projekt

../ udostępnia listę ankiet, stan ankiet,

../ pobiera listę projektów.

• z lokalną bazą

../ szczegółowe konfiguracje badań oraz gromadzone dane z badania.

Powiązania modułu Administracja
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• Z modułem Basis

./ pobiera i zapisuje dane o użytkownikach, rolach,

./ zmienia hasło.

Powiązania modułu Baza respondentów

• z modułem Basis

./ pobiera dane o użytkownikach,

./ pobiera i zapisuje dane o grupowaniu użytkowników w bazy.

Powiązania modułu Punkty

• z modułem Basis

./ pobiera dane o użytkownikach.

• z modułem Projekt

./ udostępnia funkcję dodania punktów do konta.

Powiązania modułu Rozliczenia

• z modułem Basis

./ pobiera dane o klientach, projektach ibadaniach,

./ zapisuje informacje o stanie rozliczeń.

• z modułem Portal

./ udostępnia portlet

• z lokalną bazą - zapisuje informacje o wystawionych fakturach.

Powiązania modułu Portal

• z modułem Basis

./ pobiera i zapisuje dane profilowe.

• z pozostałymi modułami

pobiera portrety.
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W ramach etapu przeprowadzone zostaną testy opracowanego rozwiązania.

Szczegółowy wykaz prac w ramach odrębnego procesu testowania wdrożonego oprogramowania stanowi:

a) analiza dokumentacji,

b) analiza zgodności z dokumentacją wytworzoną w ramach analizy przedwdrożeniowej,

c) stworzenie planu testów,

d) tworzenie opisów procedur testowych,

e) przeprowadzenie procesu testów systemu i udokumentowanie tego procesu,

f) wezwanie Wykonawców do usunięcia uchybień,

g) weryfikacja prac przeprowadzonych przez Wykonawców,

h) rekomendacja ostatecznego odbioru.

Praca testerów zostanie rozpoczęta sporządzeniem planu testów.

W czasie przeprowadzania testów zostaną sporządzone protokoły, a w przypadku wykrycia błędów,

dostawcy oprogramowania zostaną wezwani do poprawienia rozwiązania i jego zaimplementowania -

w ramach udzielonych uprzednio gwarancji określonych w umowach.

Pozytywny wynik procesu warunkuje odbiór końcowy od dostawców oprogramowania:

• kodu informatycznego,

• usługi wdrożenia oprogramowania.

Zadanie powinno zostać zrealizowane na koszt Wykonawcy systemu. Warunkiem udziału w

postępowaniu jest zobowiązanie się przez Wykonawcę do przeprowadzenia testów bezkosztowo wg

powyższych wytycznych.

Technologia informatyczna

Ze względu na złożoność systemu i Jego rozległość funkcjonalną, komunikacja pomiędzy

współpracującymi przedsiębiorcami będzie się odbywać z wykorzystaniem trzech metod.

W zakresie wymiany dokumentów elektronicznych, w szczególności dokumentów handlowych, zostanie

wykorzystany standard EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and

Transport). Drugim standardowym mechanizmem komunikacji jest dostęp partnerów do funkcji poprzez

platformę B2B w modelu Software-as-a-Service. Dodatkową możliwością będzie możliwość
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wykorzystania usług sieciowych udostępnianych przez PMBI. Ostatnia z możliwości może mieć

zastosowanie, w przypadku głębszej integracji już działających systemów informatycznych partnerów, w

szczególności, gdyby nie była możliwość integracji poprzez EDIF ACT, gdyby integracja wykraczała

poza EDI, lub gdyby partner chciał opracować własny, dedykowany interfejs użytkownika.

Istnieje duża wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji poszczególnych elementów składowych

systemu PMBI, takich jak poszczególne narzędzia badawcze (czat, ankiety elektroniczne, serwisy

społecznościowe), elementy worktlow, elementy portalowe. Nowatorskim rozwiązaniem w ramach

projektu, wnoszącym nową jakość, jest integracja dobrze znanych elementów w sposób obejmujący

całość procesów Wnioskodawcy oraz procesów podmiotów z nim współpracujących w realizacji badań

marketingowych.

Do integracji procesów pomiędzy podmiotami, w relacji B2B zostaną wykorzystana następujące

narzędzia:

• usługi sieciowe (web services) w zakresie choreografii procesów, w szczególności w obszarze

automatyzacji procesów i integracji z systemami zewnętrznymi podmiotów współpracujących,

• EDIF ACT w zakresie wymiany danych pomiędzy podmiotami,

• model Software-as-a-Service w zakresie funkcjonalnym, do współdzielenia funkcji i ich realizacji

w całym procesie, jako gotowy interfejs do usług sieciowych.

Skalowalność rozwiązania może być rozpatrywana w dwóch płaszczyznach:

1. W płaszczyźnie jakościowej

Przez skalowalność jakościową rozumiemy rozbudowę, modyfikację w zakresie funkcjonalnym systemu.

Po pierwsze należy zauważyć, że system będzie realizował ideę podejścia procesowego, w dużej mierze

realizowaną przez systemy typu worktlow. Systemy takie sprawdziły się w praktycznych

implementacjach, jako systemy elastyczne, łatwo dopasowujące się do realizowanego modelu procesu.

Wykorzystanie koncepcji usług sieciowych umożliwi relatywnie łatwe komponowanie przebiegu

procesów poprzez układanie sekwencji wywołań usług sieciowych. Idealnym rozwiązaniem będzie

zastosowanie silnika reguł biznesowych do zarządzania warunkami przepływu procesu. Rozwiązanie to

pozwoli na dopasowanie systemu do przyszłych, potencjalnych procesów, związanych z zmieniającymi

się potrzebami bieżących podmiotów współpracujących lub potrzebami nowych podmiotów. Drugim

istotnym obszarem jest funkcjonalność narzędzi badawczych. Zapewnie elastyczności w zakresie

opracowywania nowych narzędzi badawczych zostanie zapewnione poprzez zdefmiowanie interfejsu

pomiędzy abstrakcyjnym narzędziem, a centralną bazą i głównym procesem biznesowym. Dzięki temu

włączanie nowych narzędzi badawczych będzie sprowadzać się do implementacji funkcji realizujących
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elementy integracyjne, takie jak obsługa uwierzytelnienia i autoryzacji, dane podstawowe projektów do

których są przypisywane narzędzia badawcze, zdarzenia naliczenia punktacji. Zasadnicza część związana

z przeprowadzeniem badania jest realizowana przez samo narzędzie bez silnych założeń i restrykcji dla

narzędzia.

2. W płaszczyźnie ilościowej

Skalowalność względem liczby podmiotów uczestniczących w relacjach B2B oraz liczby użytkowników

indywidualnych (respondentów) będzie osiągnięta poprzez skalowalność sprzętową rozwiązania.

Architektura systemu ma budowę silnie rozproszoną, wykraczającą poza standardowe aplikacje webowe.

Poszczególne moduły funkcjonalne są powiązane między sobą jedynie w sposób wymagający realizację

procesów w sposób spójny. Oznacza to, że realizacja danego badania marketingowego może odbywać się

w dużym stopniu w sposób zamknięty w obrębie funkcjonalności danego narzędzia, a interakcja z

pozostałymi elementami systemu charakteryzuje się mniejszą intensywnością. Dzięki temu szereg

modułów funkcjonalnych może zostać osadzone na różnych zasobach sprzętowych. Niezależnie od tego

zostaną zastosowane standardowe rozwiązania polegające na osadzeniu bazy danych na wyodrębnionych

zasobach sprzętowych, w sposób gotowy do przyjęcia formy klastra. Co więcej, przewidywana jest jedna

centralna baza w zakresie niezbędnym do integracji procesów oraz bazy dedykowane do poszczególnych

modułów funkcjonalnych, co naturalnie wzmacnia rozproszenie systemu i możliwości swobodnej alokacji

funkcji do zasobów sprzętowych. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne funkcje mogą być również

zwielokrotnione na różnych zasobach sprzętowych. W zakresie jednego logicznego serwera web, funkcje

dostępne przez usługi sieciowe oraz jako SaaS, będą mogły być w każdym momencie osadzone na

klastrze serwerów z funkcją autobalancingu ruchu lub w chmurze obliczeniowej.

W rozwiązaniu początkowym przewidywane jest rozdzielenie warstw prezentacji, fizycznych plików, baz

danych na rozproszone współpracujące fizyczne maszyny.

Rozwiązania i technologie przewidywane do budowy system PMBI:

1. BPMN/WS-BPEL (Business Process Model and Notation/ Business Process Execution Language

for Web Services) - narzędzia modelowania procesów biznesowych, w tym BPEL jest

przeznaczony do modelowania ukierunkowanego na modelowanie i uruchamianie procesów

opartych o usługi sieciowe.

2. UML (Unified Modeling Language) - język formalny przeznaczony do modelowania systemów

informacyjnych.

3. Usługi sieciowe (Web Services) wraz ze związanymi standardami - zbiór standardów
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umożliwiających realizację usług świadczonych przez sieć teleinformatyczną, w tym XML,

WSDL, SOAP, UDDI i inne.

4. Java EE - obiektowy język programowania służący do tworzenia programów źródłowych

kompilowanych do kodu bajtowego wykonywanego przez maszynę wirtualną. Język

dedykowany do realizacji aplikacji biznesowych. Wraz z Javą zostaną wykorzystane technologie

adekwatne do budowy aplikacji sieciowych, np. SPRING, Hibernate.

5. Apache ODE (Orchestration Director Engine) - serwer wykonywalny dla procesów biznesowych

modelowanych przez WS-BPEL.

6. PHP - obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w

czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera

WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń,

a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym.

7. MySQL - wolno dostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL jest

darmowym serwerem relacyjnych baz danych rozwijanym jest przez firmę Oracle.

8. JavaScript -skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape. JS zapewnienia

interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub

budowania elementów nawigacyjnych. Większość nowoczesnych aplikacji internetowych została

zbudowana w oparciu o tenjęzyk programowania.

9. Prototyp eJS - biblioteka programistyczna napisana w języku JavaScript przez Sama Stephensona.

Jest zaimplementowana w jednym pliku najczęściej nazywanym prototype.js. Pozwala na

znaczne przyspieszenie produkcji interfejsów użytkownika w porównaniu do kodu stworzonego

w tzw. "czystym" języku JavaScript.

10. HTML5 - język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron i aplikacji internetowych.

Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1). HTML 5 poza

dodaniem nowych elementów, usprawniających tworzenie serwisów i aplikacji internetowych,

doprecyzowuje wiele niejasności w specyfikacji HTML 4, dotyczących przede wszystkim

sposobu obsługi błędów.

11. jQuery - lekka biblioteka programistyczna dla języka JavaScript, ułatwiająca korzystanie z

JavaScript (w tym manipulację drzewem DOM). Kosztem niewielkiego spadku wydajności w

stosunku do profesjonalnie napisanego kodu w niewspomaganym JavaScripcie pozwala osiągnąć

interesujące efekty animacji, dodać dynamiczne zmiany strony, wykonać zapytania AJAX.

Większość pluginów i skryptów opartych na jQuery działa na stronach nie wymagając zmian w

kodzie HTML (np. zamienia klasyczne galerie złożone z miniatur linkujących do obrazków w

dynamiczną galerię).

11



~NNOWACVJNA GOSPODARKA
AI~O(}oWK STRATEGIA 5P6JNO~(I

UMi'A EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNQtJSZ

OOZ.WOJU REGIO NEGO

Zaawansowana usługa formule Software-as-a-Service

Oprócz wykorzystania poszczególnych narzędzi na potrzeby Wnioskodawcy, są one przewidziane do

funkcjonowania jako samodzielne usługi dostępne w modelu SaaS (Software-as-a-Service),

W podstawowym zakresie usługa umożliwia wymianę danych między Wnioskodawcą a firmami

współpracującymi / kontrahentami. Dodatkowo wybrane moduły platformy będą sprzedawane na rynku

na zasadach dostępu po wykupieniu abonamentu.

Każda z firm współpracujących z Wnioskodawcą oraz użytkownicy, którzy wykupili abonament będą

mogli korzystać z wybranych modułów na zasadach określonych w licencji na użytkowanie platformy.

Dzięki temu możliwy stanie się dostęp do zaawansowanych funkcjonalności platformy takich jak moduł

Ankiety czy MROC.

Ze względu na swoją złożoność, usługa ta jest usługą zaawansowaną - obejmuje one nietrywialne

przetwarzane danych. Przykładowo, narzędzie ankiet będzie kompleksowym narzędziem umożliwiającym

użytkownikowi złożone sterowanie procesem ankietyzacji, z wykorzystaniem bogatego zbioru typów

pytań. System musi zawierać zmienne analogiczne do zmiennych procesowych w systemach typu

worktlow. Proces ankietyzacji może być modelowany za pomocą grafu skierowanego, w którym będą

występować węzły sterujące. Warunki w węzłach sterujących będą przyjmować postać formuł na

zmienne procesowe. Konieczne jest wypracowanie interfejsu użytkownika umożliwiającego przyjazne

definiowanie formuł sterujących. Reprezentacja wewnętrzna modeli ankiet będzie wymagać zastosowania

dedykowanych rekurencyjnych struktur danych.

Narzędzie do przeprowadzania wywiadów będzie integrować funkcjonalności tablicy interaktywnej oraz

chatu wraz z możliwością przekazywania informacji multimedialnych. Narzędzie to będzie organizować

sposób prac w nowatorski sposób bazując na know-how ekspertów Wnioskodawcy.

Przykładowym przejawem wykorzystania know-how może być wsparcie moderatora przeprowadzającego

wywiad poprzez dostarczenie wcześniej zdefmiowanej listy tematów, zagadnień w postaci szkicu

wywiadu. Podczas wywiadu, moderator w prosty sposób (metodą drag&drop) może korzystać ze szkicu

wywiadu.

Platforma będzie kompleksowym, specjalistycznym narzędziem automatyzującym całość procesów

związanych z realizacją i zarządzaniem badań marketingowych on-line.

Zatwierdzam

: I~r~lA~~G~~,r?fIA A
~6~~V\
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Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego nr 1/2014

Formularz ofertowy

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tel , Fax , E-mail .

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2014 na wykonanie usług informatycznych dla firmy

8rainlab Sp. z 0.0. Sp. K. oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

Stawka netto za rbh: .

Ilość rbh: ..•...............

1
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UNfA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNOtJSZ

ROl\VOJU REGIOl NEGO

Przedmiot zamówienia Ilość rbh Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

Analiza przedwdrożeniowa

(funkcjonalna) i opracowanie

projektu technicznego

platformy

Moduł Basis

Moduł Administracja

Moduł Projekty

..
Moduł Punkty

Moduł Ankiety

Moduł Blog

Moduł Wywiad

Moduł badań MROC

Moduł Portal

Moduł Rozliczenia

Przeniesienie platformy na

serwery i konfiguracja

zależności i ustawień między

modułami oraz integracja z

systemem bankowym i

księgowym

Razem:

2



INNOWACYJNA GOSPODARKA
<J~\ROOOWKSTRATEGf,\ Sjl6JNO~CI

Oświadczamy że:

• zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia,

UM'A: EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUN[}VSZ

ROZWOJU REGIO NEGO

• uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

( miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Oferenta)
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UHlA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIOK NEGO

Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego nr 1/2014

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

Tel , Fax , E-mail .

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2014 na wykonanie usług informatycznych dla firmy

Brainlab Sp. z 0.0. Sp. K. oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

( miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Oferenta)



INNOWACYJNA GOSPODARKA
oJAP.ODDWA STRATEGIA SPÓJNO~I

u rA EUROPEJSKA
EUROPEJ 10 FUNOOSZ

ROZWOJU REGIO _ NEGO

Załącznik nr 4

do Zapytania ofertowego nr 1/2014

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

Tel r Fax r E-mail .

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2014 na wykonanie usług informatycznych dla firmy

Brainlab Sp. z 0.0. Sp. K. oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia. Ponadto oświadczamy, że:

- nie zalegamy z uiszczeniem należności wobec Skarbu Państwa,

- nie jesteśmy zagrożeni upadłością, nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono

upadłości.

( miejscowość- data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Oferenta)



łNNOWACYJNA GOSPODARKA
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UHlA EUROPEJSKA
EUROPEJ KI FUNDUSZ

ROZWOJU REGlo..~ NEGO

Załącznik nr 5

do Zapytania ofertowego nr 1/2014

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

POMIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

Tel / Fax r E-mail .

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta osobowo lub

kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania

między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

- uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



INNOWACYJNA GOSPODARKA
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UN[A EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDłJSZ

ROZWOJU REGIO NEGO

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

( miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Oferenta)


