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BA.WZP.26.6.57.2021 

Warszawa,12 listopada 2021 r. 

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia 
publicznego 

Rozwój systemu Business Intelligence w Urzędzie 

Komunikacji Elektronicznej 

Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 
„Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze 
środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)  

i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 

Zgodnie z Rozdziałem 5 - art. 28-36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przed wszczęciem postępowania 

zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia.  

W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowanych 

wykonawców do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących 

przedmiotu zamówienia i złożenia informacji dotyczących ustalenia wartości zamówienia 

publicznego. 

1. Zamawiający: 
Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą 

przy ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa. 
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2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

2.1 Dostarczenie licencji na oprogramowanie klasy Business Intelligence (BI) dla min. 400 

nazwanych użytkowników na okres 2 lat. 

Oprogramowanie powinno realizować minimum funkcjonalności, które opisuje 

Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

Licencje powinny zapewniać role pozwalające na samodzielne, kompleksowe 

tworzenie oraz publikowanie zestawów danych, raportów i  analiz – w pełnej 

funkcjonalności oprogramowania – dla minimum 50 użytkowników, w tym 

publikowanie dla nieokreślonej liczby użytkowników nienazwanych (w Internecie). 

Powinny również zapewniać role pozwalające na przeglądanie i interakcję z już 

wytworzonymi raportami/analizami dla minimum 350 użytkowników. 

W okresie 2 lat powinny być świadczone usługi asysty technicznej i wsparcia dla tego 

oprogramowania. 

2.2 Usługę instalacji i konfiguracji oprogramowania, o którym mowa w pkt. 2.1 wyżej na 

środowisku serwerowym Zamawiającego wraz z przygotowaniem dokumentacji 

powdrożeniowej. Specyfikację docelowego środowiska zawiera Załącznik nr 2 do 

niniejszego zaproszenia. 

2.3 Szkolenie z obsługi oprogramowania, o którym mowa w pkt. 2.1 wyżej dla co najmniej 

15 użytkowników, z możliwością zrealizowania go w grupach, wg. oceny wykonawcy. 

Szkolenie powinno realizować zagadnienia opisane w Załączniku nr 4 oraz spełniać 

ogólne wymagania względem szkoleń opisane w Załączniku nr 3. 

3. Termin realizacji 

Przewidywany termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 

4. Sposób przygotowania i złożenia informacji 

a) Dopuszcza się podanie tylko całościowej wartości przedmiotu zamówienia ze 

względu na zachowanie integralności w ramach części określonych w punktach 2.1 

– 2.3 niniejszego zaproszenia. 

b) Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej 

(PLN – polskich złotych). 

c) Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie 

koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu 

niniejszego zaproszenia. 

d) Informację - formularz stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia należy 

przesłać w formie dokumentu elektronicznego: 

1) skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę (osoby) 
uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,  
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lub 

2) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) 
uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, do Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, do Biura Informatyki oraz do Departamentu Strategii i Analiz 
w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adresy: 
sekretariat.bi@uke.gov.pl oraz sekretariat.dsa@uke.gov.pl w terminie do dnia 18 
listopada 2021 r. do godz. 10:00.  

e) Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są Pan Grzegorz 

Nieroda, telefon: 22 534 95 70, adres email: grzegorz.nieroda@uke.gov.pl oraz Pan 

Michał Tomasik, telefon 22 534 91 11, adres email: michal.tomasik@uke.gov.pl. 
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Załącznik nr 1 Minimalne funkcjonalności 

oprogramowania klasy BI 

1. Oprogramowanie musi posiadać interfejs minimum w językach polskim i angielskim. 

2. Możliwość instalacji oprogramowania w pełnej funkcjonalności zarówno we własnym 

środowisku (on-premise), jak też w wersji „cloud”, bądź też w dowolnej innej „chmurze 

prywatnej” (minimum: AWS, Google, Azzure). 

3. Możliwość migracji pomiędzy wersją „on premise” oraz „cloud” na życzenie użytkownika. 

4. Funkcjonalność w wersji „on premise” identyczna jak w wersji „cloud”. Analogiczny cykl i 

zakres wprowadzania aktualizacji w wersji „on premise” oraz „cloud”. 

5. Możliwość publikowania przygotowanych raportów w Internecie z zachowaniem ich 

interaktywanego charakteru. 

6. Wbudowane konektory do źródeł danych zarówno plików płaskich (EXCEL, csv. Txt, JSON, 

shp, spss, ACCESS), pliki typu Hyper, plików przestrzennych (ESRI, KML, GeoJSON, 

MapInfo), plików statystycznych (SAS [*.sas7bdat], SPSS [*.sav] i R [*.rdata, *.rda] jak i 

bazodanowych, w szczególności MS SQL, MySQL, Oracle, DB2, Firebird, PostGreSQL, 

Progress, TERADATA, Actian Vector 2.0 lub późniejszy, oraz: 

 Amazon Athena, 

 Amazon Aurora, 

 Amazon Elastic MapReduce, 

 Amazon Redshift, 

 Anaplan, 

 Apache Drill, 

 Aster database, 

 Cisco Information Server, 

 Cloudera Hadoop Hive oraz Impala, 

Hive CDH3u1, w tym Hive .71 lub 

nowszy, Impala 1.0 lub nowszy, w 

tym wsparcie Kerberos, 

 DataStax Enterprise Edition 2.2 lub 

późniejszy, 

 Denodo, 

 Dropbox, 

 EXASOL 4.2 lub późniejszy, 

 Firebird 2.1.4 lub późniejszy, 

 Google Analytics, 

 Google BigQuery, 

 Google Cloud SQL 

 Google Sheets 

 Hortonworks Hadoop Hive 1.1 lub 

późniejszy 

 HP Vertica 6.x lub późniejszy 

 IBM BigInsights 

 IBM DB2 9.1 lub późniejszy dla Linux, 

UNIX lub Windows, 

 IBM PDA Netezza 4.6 lub późniejszy, 

 Kognitio, 

 MapR Distribution for Apache 

Hadoop 2.x lub późniejszy, 

 Marketo 

 MarkLogic 

 MemSQL 

 Microsoft Access 2007 lub późniejszy 

 Microsoft Azure Data Lake 

 Microsoft Azure Data Warehouse 

 Microsoft Azure DB 

 Microsoft Excel 2007 lub późniejszy 

 Microsoft OneDrive 

 Microsoft PowerPivot 2008 lub 

późniejszy 

 Microsoft SharePoint Lists 

 Microsoft Spark on HDInsight 

 Microsoft SQL Server 2005 lub 

późniejszy (ze wsparciem dla 

Kerberos) 

 Microsoft SQL Server Analysis 

Services 2005 lub późniejszy, w trybie 

wielowymiarowym (ze wsparciem 

dla Kerberos) 
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 Microsoft SQL Server PDW V2 lub 

późniejszy 

 MonetDB 

 MongoDB BI 

 MySQL 5.0 lub późniejszy 

 OData 

 Oracle Database 11.0 lub późniejszy 

 Oracle Eloqua 

 Oracle Hyperion Essbase 11.1.1 lub 

późniejszy 

 Pivotal Greenplum 4.x lub późniejszy 

 PostgreSQL 8.3 lub późniejszy 

 Presto 

 Progress OpenEdge 10.2B patch 4 lub 

późniejszy 

 QuickBooks Online 

 Salesforce.com w tym Force.com 

oraz Database.com 

 SAP HANA 1.0035 lub późniejszy 

 SAP NetWeaver Business Warehouse 

7.00 z SP20+ rekomendowanym 

 SAP Sybase ASE 15.5 lub późniejszy 

 SAP Sybase IQ 15 lub późniejszy 

 ServiceNow ITSM 

 Snowflake 

 Spark 

 Splunk Enterprise 6 lub późniejszy 

 Teradata V2 R6.2 lub późniejszy 

 Teradata Aster Data nCluster 5.0 lub 

późniejszy 

 Teradata OLAP Connector 14.10 lub 

późniejszy 

 Dodatkowe bazy i aplikacje zgodne z 

ODBC 3.0
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7. Możliwość zdefiniowania dowolnego harmonogramu odświeżania danych – zarówno pełnego 

jak też przyrostowego – bez dodatkowych opłat ani ograniczeń w ilości wykonania odświeżeń 

na dobę, czy wielkości źródła danych. 

8. Możliwość wyboru trybu pracy z danymi – LIVE albo EXTRACT oraz zmiany tego trybu podczas 

pracy bez konieczności modyfikowania całego ETL. 

9. Możliwość podmiany źródła danych w trakcie pracy bez utraty dotychczasowej analizy. 

10. Pełna funkcjonalność dostępna w podstawowej wersji produktu, bez dopłat do wersji 

Premium, Enterprise itp. 

11. Brak ograniczeń wolumenu danych odświeżanych. 

12. Możliwość zdefiniowania źródła danych będącego złączeniem tabel z różnych baz i formatów 

(np. tabela z budżetem w xls, tabela z danymi księgowymi z bazy ORACLE i tabela z danymi 

teleadresowymi w formacie MS SQL). 

13. Możliwość zmiany typów pól/ przekształceń na etapie definiowania połączenia ze źródłem 

danych oraz później. 

14. Graficzne narzędzie wspomagające procesy ETL, takie jak czyszczenie, łączenie, pivotowanie, 

agregowanie danych, możliwość podglądu zmian oraz postaci danych na poszczególnych 

krokach procesu ETL. 

15. Kolumnowe składowanie danych. 

16. Praca w trybie „in memory” lub LIVE. 

17. Wbudowany splitter. 

18. Praca w trybie „drag&drop”, nie wymagająca wiedzy informatycznej przy wykorzystaniu 90% 

funkcjonalności narzędzia. 

19. Możliwość dowolnego formatowania wizualizacji, wbudowany zestaw prekonfigurowanych 

wizualizacji. 

20. Możliwość dostosowania analiz i dashboardów do schematów Corporate Identity. 

21. Możliwość zdefiniowania praktycznie dowolnego typu wizualizacji danych. 

22. Możliwość wykorzystania sugestii systemu przy definiowaniu wizualizacji. 

23. Tworzenie wizualizacji rozpoczyna się od wyboru zakresu obserwowanych miar i wymiarów i 

doborze wizualizacji do nich, nie zaś – od wyboru wizualizacji i dobraniu miar i wymiarów do 

nich. 

24. Funkcjonalność „keep only” albo „exclude” dostępna z poziomu wizualizacji 

25. Dostęp do podglądu pod dane źródłowe w każdym momencie, dla każdego wybranego 

fragmentu wizualizacji 

26. Możliwość analiz przy wykorzystaniu języka naturalnego (np. „pokaż mi moich 5 najlepszych 

Klientów”). Dopuszczalne zastosowanie języka angielskiego. 

27. Analizy „what-if” z użyciem parametrów, a tym samym modelowanie analiz. 

28. Grupowanie elementów ad hoc z poziomu wizualizacji, możliwość modyfikacji tak 

przygotowanych grup. 

29. Obsługa Data Setów, możliwość wykorzystania ich np. jako warunków w definiowaniu formuł 

obliczeniowych. 

30. Możliwość wywoływania akcji na dashboardzie zmieniających zawartość setów (np. pokaż mi 

udział najlepszych dni w sprzedaży w poszczególnych segmentach – a z poziomu wizualizacji 

zakreślenie minimalnego poziomu kwalifikującego się do „najlepszych dni”) 

31. Obsługa Aliasów 
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32. Możliwość edycji i  zarządzania treścią tooltipów dla każdej serii danych oddzielnie lub dla 

wszystkich naraz. 

33. Możliwość osadzania wizualizacji w tooltipach. 

34. Możliwość umieszczenia na każdej wizualizacji dowolnej liczby elementów – zwłaszcza na 

wykresach typu scatter plot, czy na mapach. Brak ograniczenia liczby tzw. Data Points. 

35. Możliwość prezentacji wielu poziomów wymiaru można pokazać na wykresie  - np. kwartałów 

w podziale na miesiące, czy departamentów w podziale na zespoły. 

36. Możliwość tworzenia „tabelowykresów” – porównywanie tego samego zjawiska na wykresie 

np. dla różnych okresów/ zespołów/ segmentów obok siebie w jednym obiekcie graficznym, 

a nie kilku. 

37. Możliwość użycia kalkulowanych linii referencyjnych – np. średniej, albo mediany, bez 

konieczności pisania dodatkowych kalkulacji w specjalistycznym narzędziu.  

38. Automatyczne odświeżanie danych pełne lub przyrostowe w dowolnie zdefiniowanym cyklu 

czasowym. 

39. Brak ograniczeń wolumenu danych odświeżanych. 

40. Możliwość pracy z analizami w trybie offline. 

41. Możliwość publikowania analiz na urządzeniach mobilnych i dowolnych przeglądarkach 

internetowych. 

42. Mobilny Klient aplikacji dostępny w środowisku iOS i Android. 

43. Możliwość stworzenia tzw. Story – czyli prezentacji w formie slajdów, wzbogaconych 

komentarzami. 

44. Możliwość obsługi akcji typu „drill down” i „drill through” na dashboardach i przechodzenia 

od jednego do drugiego z zachowaniem wybranego filtrowania. 

45. Obsługa różnych typów akcji na dashboardach - typu „hoover”, „select”, „menu” itp. 

46. Możliwość zdefiniowania przycisków akcji, ułatwiających nawigację między dashboardami. 

47. Posiadanie funkcjonalności tzw. Time Intelligence (filtrowanie wg. zadanych operandów 

czasowych, porównywanie ich pomiędzy okresami, filtrowanie oparte na osi czasowej 

[dowolny zakres dat, daty relatywne {np. w zeszłym roku, ostatnie 3 miesiące, wczoraj}], 

zakotwiczenie filtrów do zadanej daty {np. 3 miesiące wstecz d 31.05.2017}) bez konieczności 

pisania specjalnych kalkulacji w dodatkowym narzędziu. 

48. Dostępność tzw. szybkich kalkulacji tabelarycznych (np. Running total, percent of total, 

difference itp.) – bez konieczności pisania specjalnych kalkulacji w dodatkowym narzędziu. 

49. Możliwość samodzielnego  definiowanie typów filtrów przez użytkownika. 

50. Wykorzystanie filtrów relewantnych, filtrów typu „Top_20”, filtrowania po podciągu znaków, 

filtrów pozytywnych/ negatywnych itp. 

51. Możliwość wykorzystywania parametrów w filtrach. 

52. Możliwość definiowania dowolnych obszarów geograficznych na mapach. 

53. Możliwość filtrowania radialnego, typu „lasso” na mapach, definiowanie grup i data setów na 

podstawie map. 

54. Integracja z serwisami mapowymi, co najmniej z MapBox, OpenStreetMap. 

55. Możliwość zmiany layoutu mapy i wyboru prezentowanych na mapie warstw/ obiektów. 

56. Dostępna funkcja importu zadanej listy punktów na mapie i ich współrzędnych geograficznych 

i prezentowania ich na mapie (bez ograniczenia liczby tych punktów tzw. DataPoints – na 

wizualizacji). 
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57. Możliwość definiowania obszarów granicznych (buffers) dla zadanego punktu i zliczania 

obiektów w danym obszarze (np. liczby sklepów w promieniu x kilometrów od zadanego 

punktu, gdzie x jest parametrem zmienianym za pomocą „suwaka” i/lub innej wizualizacji). 

58. Możliwość łączenia punktów na mapie w linie i tworzenia w ten sposób nowych obiektów 

mapowych. 

59. Możliwość zdefiniowania akcji na setach i parametrach – czyli dynamiczne zmienianie 

zawartości określonego zbioru danych lub parametru poprzez wybór określonego zakresu 

danych z poziomu wizualizacji (np. zakresu czasowego czy obszaru na mapie). 

60. Dostępne w standardzie wizualizacje na mapach punktowych i obszarowych. Możliwość 

zdefiniowania własnych obszarów geograficznych – np. poprzez zastosowanie plików .kml, 

.shp. 

61. Możliwość dostosowania tego samego dashboardu do różnych trybów pracy – www/ tablet/ 

smartphone. 

62. Możliwość publikacji samego źródła danych i wykorzystania go w kolejnych analizach przez 

innych użytkowników – w celu odciążenia źródłowej bazy danych. 

63. Możliwość zdefiniowania subskrypcji – czyli wysyłania dashboardu w postacie e-maila do 

zadanej listy użytkowników w postaci pdf/png/jpg. 

64. Możliwość użycia tzw. Data driven Alerts – czyli wysyłania subskrypcji na podstawie 

określonych wartości określonych miar/wymiarów. 

65. Możliwość zdefiniowania własnego widoku przez użytkownika przeglądarkowego. 

66. Możliwość podglądu danych szczegółowych przez użytkownika przeglądarkowego. 

67. Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników końcowych w momencie publikacji 

raportów oraz później. 

68. Obsługa wersjonowania raportów i wyboru publikowanej wersji raportu. 

69. Szybki podgląd stopnia wykorzystania poszczególnych raportów przez administratora. 

70. Narzędzia wspomagające zarządzanie repozytorium raportów (tagi, opisy, grupowanie ich wg 

tematów/ osób/ dat itp.). 

71. Możliwość zdefiniowania schedullerów, definiujących częstotliwość odświeżania danych, 

wykonywania subskrypcji itp. 

72. Możliwość podglądu przez Administratora aktywności użytkowników oraz profilu ich pracy. 

73. Możliwość podglądu przez Administratora stopnia wykorzystania poszczególnych 

analiz/źródeł danych/licencji, możliwość sprawnej identyfikacji operacji szczególnie 

czasochłonnych. 

74. Wbudowane narzędzie diagnostyczne, umożliwiające monitoring wydajności pracy narzędzia 

i diagnostykę ewentualnych problemów. 

75. Bezpłatny interaktywny klient typu „czytelnik”, dający możliwość interaktywnej pracy z 

analizami/wizualizacjami zapisanymi do pliku. 

76. Licencjonowanie oparte na modelu subskrypcyjnym, możliwość zmiany liczby subskrypcji w 

kolejnych latach użytkowania – zarówno „w górę”, jak też „w dół”. 

77. Licencjonowanie oparte na rolach użytkowników – np. „Power User”, „Czytelnik”, 

„Analityk”, itp. 
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Załącznik nr 2 Specyfikacja docelowego środowiska 

sprzętowego i systemowego dla oprogramowania BI. 
 

Proponowana specyfikacja środowiska sprzętowego i systemowego oparta o aktualne środowisko 

które posiada Zamawiający. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie równoważnych rozwiązań 

zgodnych z tym co posiada we wdrożonej infrastrukturze.  

Instalacja na środowisku wirtualnym Zamawiającego opartym o rozwiązanie Vmware wg. 

poniższej specyfikacji: 

1. Nowe środowisko BI powinno być zbudowane jako klaster niezawodnościowy  (minimum 

3 serwerów) – musi działać w dwóch niezależnych serwerowniach w odległości minimum 

60 km. 

2. Balansowanie ruchu pomiędzy użytkownikami a nowym środowiskiem BI powinno być 

realizowane z wykorzystaniem balansera sprzętowego zmawiającego (równoważnik F5) 

3. Wymagania na pojedynczy serwer dla nowego środowiska BI (punkt 1) 

o System operacyjny: DEBIAN (co najmniej 10 ) lub Windows Server  z posiadanym 

aktualnym wsparciem producenta (co najmniej 2016)    

o Minimalna liczba procesorów: 8 VCPU (4 CPU) 

o Minimalna ilość pamięci RAM: 32 GB 

o Minimalna wielkość przestrzeni dyskowej: 50 GB 

o Każda maszyna powinna mieć możliwość rozbudowania o CPU,  RAM i HDD bez 

potrzeby dokupienia licencji na nowe środowisko BI. 
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Załącznik nr 3 Ogólne  wymagania względem szkoleń 

 

 Szkolenia powinny być prowadzone w języku polskim. 

 Dostawca usługi dostarcza materiały szkoleniowe przygotowane w języku polskim (chyba 

ze zamawiający uzna inaczej). 

 Jeden dzień szkoleniowy to  420 minut czasu poświęconych na zajęcia szkoleniowe. 

 Zamawiający może wyrazić zgodę na zajęcia on-line. 

 W przypadku szkolenia stacjonarnego, dostawca usługi zapewnia salę szkoleniową w 

Warszawie w lokalizacji umożliwiającej dojazd komunikacją miejską w czasie nie dłuższym 

niż 30 minut od centrum Warszawy (rozumianego jako Rondo Romana Dmowskiego) oraz 

umożliwiającej bezkosztowe dla Zamawiającego zaparkowanie do dwóch samochodów 

pracowników Zamawiającego. Sala powinna być klimatyzowana, z dostępem do Internetu, 

wyposażona w rzutnik. 

 Koszt zakwaterowania trenera/szkoleniowca/wykładowcy ponosi Dostawca usługi. 

 W przypadku szkolenia stacjonarnego dostawca usługi zapewnia usługę cateringową dla 

uczestników szkolenia w każdym dniu szkolenia: 

o Przerwy/serwisy kawowo-kanapkowe 

o Dwie przerwy, w godzinach umówionych z Zamawiającym, w formie otwartego 

bufetu, obejmującego co najmniej: napoje gorące (kawa, herbata – bez limitu) i 

zimne (woda gazowana i niegazowana - 0,4 l na osobę i minimum trzy rodzaje 

soków – 0,33 l na osobę), mleko, cukier, cytryna; tartinki lub kanapki dekoracyjne 

na mieszanym pieczywie (nie mniej niż 4 szt. na osobę). Bufet kawowo-kanapkowy 

powinien być dostępny w sali szkoleniowej. 

o Obiad, w godzinach umówionych z Zamawiającym, musi obejmować co najmniej: 

jeden rodzaj zupy, danie mięsne lub danie wegetariańskie (do wyboru), jeden 

rodzaj dodatku skrobiowego, surówkę ze świeżych warzyw lub gotowaną jarzynę, 

napoje zimne.  

 W przypadku szkolenia zdalnego (online) Dostawca usługi zapewni: 

o wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia i realizacji szkolenia (powinny zostać 

wysłane na adres e-mail uczestników), 

o wsparcie IT przez rozmowę telefoniczną, w celu przygotowania poszczególnych 

uczestników do odbycia szkolenia zdalnego, 

o dostęp do programów/aplikacji poprzez możliwość instalacji programu na 

komputerach Zamawiającego na 3 dni przed szkoleniem lub w inny 

zaproponowany przez Wykonawcę sposób zapewniający realizacją założeń 

szkolenia, 

o materiały szkoleniowe zapewniające realizację założeń szkolenia w wersji 

elektronicznej, w formacie pdf, 

o prowadzenie listy obecności uczestników szkolenia i przekazanie jej 

Zamawiającemu po zakończonym szkoleniu. Lista może mieć formę wydruku z 

platformy za pośrednictwem, której będzie odbywało się szkolenie. 
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 Zamawiający wymaga, aby platforma, za pośrednictwem, której będzie odbywało się 

szkolenie: 

o nie wymagała instalowania dodatkowego oprogramowania, przy czym 

dopuszczalne jest instalowanie wtyczek do przeglądarki, 

o umożliwiała zdalne wyświetlanie prezentacji, udostępnianie plików i ekranu oraz 

współdzielenie ekranu, 

o nie wymagała wcześniejszej rejestracji użytkowników z koniecznością podania 

danych osobowych, 

o umożliwiała nagrywanie spotkania, 

o umożliwiała dwustronne przesyłanie dźwięku i obrazu, 

o umożliwiała wyciszenie poszczególnych uczestników przez administratora 

spotkania, 

o umożliwiała udział w szkoleniu co najmniej 7 osób. 

 Szkolenia muszą być wykonane w ciągu 15 dni roboczych od momentu wskazania potrzeby 

szkoleniowej przez Zamawiającego. 

 Proponowany przez Dostawcę usługi program i harmonogram szkolenia musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego i musi zostać mu przekazany przed pierwszym dniem 

szkolenia. 

 Wszystkie niezbędne oprogramowania, sprzęt, środowisko potrzebny do wykonania 

szkolenia musi być dostarczony przez Dostawcę usługi (chyba ze Zamawiający uzna 

inaczej). 

 Szkolenie należy poprzedzić pre-testem oraz zakończyć post-testem o tej samej treści. 

 Po każdym szkoleniu Dostawca usługi: 

o Dostarcza ankietę ze szkolenia 

o Dostarcza certyfikaty dla uczestników szkolenia 
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Załącznik nr 4 Szczególne wymagania dla szkolenia z 

obsługi oprogramowania BI 

Tematyka szkolenia powinna obejmować minimum poniższe zagadnienia: 

1) Interfejs użytkownika i metodyka pracy z interfejsem; 

2) Podłączanie do różnych typów źródeł danych danych (plikowych, bazodanowych, itd.); 

3) Edytowanie podłączeń do danych i źródeł danych; 

4) Manipulacja danymi (pivot , itp.); 

5) Złączenia i przecięcia danych; 

6) Złączenia między bazami danych; 

7) Integracja różnych źródeł danych; 

8) Wprowadzenie do ETL; 

9) Opracowywanie danych: 

i) filtrowanie, 

ii) sortowanie, 

iii) grupowanie, 

iv) hierarchie, 

v) tabele przestawne; 

10) Wbudowane typy wykresów; 

11) Budowanie dashboardów i story (kokpitów i opowieści): 

i) tworzenie układu, omówienie elementów układu, 

ii) osadzanie obiektów, 

iii) wyświetlanie filtrów, legend, 

iv) podstawy akcji, 

v) zarządzanie akcjami; 

12) Warsztat – przygotowanie pierwszego dashboardu (kokpitu); 

13) Dystrybucja/publikowanie źródeł, dashboardów; 

14) Zarządzanie uprawnieniami; 

15) Elementy kalkulowane, i funkcje (logiczne, znakowe, agregujące, na datach, itd.) ich 

omówienie i  składnia; 

16) Analizy na mapach; 

17) Formatowanie wykresów i tabel; 

18) Funkcjonalności arkuszy i dashboardów (kokpitów); 

19) Akcje na setach i parametrach; 
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Załącznik nr 5 Wzór formularza 

Dopuszcza się dostarczenie jedynie całościowej wartości przedmiotu zamówienia ze względu na 

zachowanie integralności w ramach części określonych wg. podziału poniżej. 

Oświadczam(y), że: 
 

1) Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w 

punkcie 2 niniejszego zaproszenia wynosi: 

Lp. Przedmiot ustalenia wartości: 

Wartość brutto za 
poszczególne 

elementy (z podatkiem 
VAT)  w PLN1 

1.  

Dostarczenie licencji na oprogramowanie klasy Business 
Intelligence na okres 2 lat 

nazwa produktu: …………………………………………………………., 

link do strony z opisem: ………………………………………………., 

wersja: …………………………………………………………………………, 

data wersji: …………………………………………………………………., 

nazwy i liczby wycenionych licencji: 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

2.  

Instalacja i konfiguracja powyższego  oprogramowania BI 
na środowisku serwerowym Zamawiającego wraz z 
opracowaniem dokumentacji powdrożeniowej.  

3.  

Szkolenie z obsługi oprogramowania BI (pkt. 1) 

Cena za zrealizowanie szkolenia w zależności od liczby uczestników i 
formy realizacji:  

a) szkolenie stacjonarne dla 8 uczestników, 
b) szkolenie stacjonarne dla 12 uczestników, 
c) szkolenie online dla 8 uczestników, 
d) szkolenie online dla 12 uczestników. 

a) ……………………… 

b) ……………………… 

c) ……………………… 

d) ……………………… 

 

2) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy 
adres: 

                                                        
1 Do wypełnienia przez Wykonawcę. 
2-6 W przypadku gdy wskazana funkcjonalność zawarta jest w cenie urządzenia proszę wpisać w kolumnie „wartość brutto” słowa „nie 

dotyczy”. 
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Imię i nazwisko: 

____________________________________________________________________  
 
 
Nazwa wykonawcy: ______________________________________________________________ 
      
                   
Adres:  _________________________________________________________________________

   
           
Adres e-mail: __________________________________________________, 
 
 
Telefon: ________________________, Faks:_____________________________ 
 
 
 
 
........................................................................................................ 
                                 (data, miejscowość, podpis(y)) 
* Podpis(y) własnoręczny(e) lub podpis(y) kwalifikowanym(i) podpisem(ami) elektronicznym(i) 
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