Zam.4/2021/ZO/OPNT/SI
Olsztyn, dnia 28.01.2021r.
Do wszystkich uczestników postępowania
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn
ul. Wł. Trylińskiego 2

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jako zapytanie ofertowe
na wybór wykonawcy zadania pt. Usługa opracowania i realizacji prototypu aplikacji „GoKinga”
oraz prototypu strony internetowej – powtórka.
Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo-Techniczny informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
wpłynęły poniższe prośby o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

1. Co jest rozumiane pod pojęciem „prototyp”? Czy chodzi o same makiety widoków,
może kompletny design a może kompletnie działająca aplikacja/strona? Jeśli prototyp
to makiety widoków, to czymże jest gwarancja w tym przypadku?
Odpowiedź:
Pod pojęciem prototypu aplikacji/strony Zamawiający rozumie zaprojektowaną, działającą
aplikację/stronę (nie udostępnioną na publicznym hostingu), którą to Startup będzie mógł
przetestować w kontekście jej zgodności z założeniami przedmiotu zamówienia (OPZ).

2. Jak aplikacja ma się komunikować z pojazdem? Takie pytanie znalazłem przy
pierwszej edycji przetargu i odpowiedź że aplikacja ma się komunikować z pojazdem
przez GPS jest błędna, gdyż GPS nie zapewnia żadnej metody komunikacji.
Odpowiedź:
Aplikacja nie komunikuje się z pojazdem, ale pojazd zostanie połączony z wyświetlaczem / tabletem
wewnątrz pojazdu. Więc nie jest to już wymagana usługa.

3. Na jakie platformy ma powstać finalna aplikacja? (np. urządzenia mobilne Apple
narzucają inne wymagania w interfejsie niż te na Androida).
Odpowiedź:
Musimy stworzyć aplikację kompatybilną z platformami Android i Apple. Podstawową platformą
będzie Android.

4. Skoro z kurierem ma się komunikować klient, to czy mają to być dwie wersje aplikacji
- dla klientów oraz dla kurierów, wzajemnie się komunikujące?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga 2 wersji aplikacji, 1 dla kierowcy zawodowego, w którym musi się
zarejestrować, i 1 dla klienta końcowego, który musi pobrać aplikację ze Sklepu Play lub Apple Store.

5. Jak mają być zakładane konta kuriera w aplikacji. Rozumiem że kurier sam się nie
rejestruje (musi przecież być zatrudniony i mieć pojazd który działa z aplikacją). Czy
zatem aplikacja musi mieć dodatkowy interfejs (np. w formie strony internetowej) dla
potrzeb administracyjnych?
Odpowiedź:
Tak, konieczny jest interfejs zarządzania administracyjnego.
UWAGA:
Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie adresów meilowych podanych w Zaproszeniu
w związku z czym:

1. rozdz. I adres po zmianie: sekretariat@opnt.olsztyn.eu
2. rozdz. VIII pkt.2 adres po zmianie: maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu
3. rozdz. XVI adres po zmianie: maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu
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