
Pytania I oferenta: 

1. Transport i poruszanie się po terenach objętych realizacją leży po stronie Zamawiającego czy 

Wykonawcy? 

2. Ile Zamawiający przewiduje wyjazdów potrzebnych do realizacji projektu? 

3. W przypadku, gdy transport po terenie objętym realizacją projektu leży po stronie 

Wykonawcy jaka jest łączna długośd trasy z dokładnością do 100 km? 

4. Co oznacza sformułowanie "mapa lokalizacji" jeżeli nie jest nią "mapa zwiedzanego terenu z 

zaznaczonymi panoramami" - zapisana z innym miejscu specyfikacji? 

5. W specyfikacji Zamawiający nie wymaga specjalistycznego panelu administracyjnego do 

zarządzania projektem, który jest doskonałym narzędziem służącym do samodzielnej i 

szybkiej aktualizacji projektu bez konieczności znajomości zaawansowanych języków 

programowania. Specyfikacja wymaga, aby projekt był realizowany z wykorzystaniem 

minimum następujących technologii: 

a. krpano 

b. php 

c. javascript 

d. mysql 

e. Action Script 3 

f. HTML 5 

g. CSS 3 

h. jQuery 

i. xml 

Pytanie 1. Aby aktualizowad spacer wirtualny bez specjalistycznego panelu administracyjnego 

należy posiadad wiedzę w stopniu zaawansowanym lub specjalistycznym w wyżej 

wymienionych technologiach. Czy Zamawiający wymaga, aby szkolenie zawierało wszystkie 

powyższe zagadnienia? 

Pytanie 2. Jeśli tak, to czy Zamawiający zapewni obecnośd osoby szkolonej w zakresie wyżej 

wymienionych punktów przez okres minimum jednego roku, przez 8 godzin dziennie i 5 dni w 

tygodniu? 

Pytanie 3. Gdzie ma się odbywad szkolenie? 

Pytanie 4. Szkolenie w wyżej wymienionym zakresie będzie wymagało udzielenie przez 

Wykonawcę dostępu do tajemnic przedsiębiorstwa. Czy Zamawiający jest gotowy na 

podpisanie odpowiednich klauzuli zabezpieczających tajemnicę Wykonawcy? 

6. Co oznacza termin "obsługa posprzedażowa - bieżąca aktualizacja"? 

7. Jaki jest dokładny zakres obsługi posprzedażowej i bieżącej aktualizacji? 

a. Czego dotyczyd będą aktualizacje? 

b. Jak często są planowane aktualizacje? 

c. Co dokładnie wchodzi w zakres aktualizacji? 

d. Czy aktualizacje będą wymagad wyjazdu w teren?  

e. Jeżeli tak - z jaką częstotliwością i na jakiej trasie będą wymagane wyjazdy konieczne 

do przeprowadzenia aktualizacji? 

8. Proszę o uszczegółowienie wyrażenia "lektor" w zakresach: 

a. Kto zapewnia nagranie lektorskie - Wykonawca czy Zamawiający? 

b. Jeżeli wykonawca, to w ilu językach ma byd podkład lektorski? 



c. Jaki zakres (ilośd stron A4 - 1600 znaków) będzie wymagany przy realizacji nagrania 

lektorskiego? 

d. Kto jest odpowiedzialny za tłumaczenia obcojęzycznych tekstów lektorskich? 

e. Do jakich komponentów lub/i modułów projektu ma byd przypisany lektor?  

f. Czy realizacja tego punktu tyczy się tylko wykonania projektu czy dotyczy ona 

również aktualizacji przez okres 6 lat? 

9. Kto tłumaczy teksty w obcych wersjach językowych potrzebnych do realizacji projektu - 

Zamawiający czy Wykonawca? 

10. Jeżeli tłumaczenie leży po stronie Wykonawcy, to jaka jest sumaryczna ilośd tekstów 

przewidzianych do realizacji tego projektu (liczba stron A4 - 1800 znaków ze spacjami)? 

11. Jaką mapę zwiedzanego terenu Zamawiający chce umieścid w projekcie? 

a. Bing Maps 

b. Google Maps 

c. mapa poglądowa - rastrowa 

12. Czy Zamawiający dostarczy klucze API Google Maps i/lub API Bing Maps przypisanych do 

domen na których będą wyświetlane spacery wirtualne?  

13. Jeżeli zostanie wybrana mapa podglądowa, to czy Zamawiający dostarczy plik mapy 

potrzebny do realizacji projektu? 

14. Komponent panoramicznej pocztówki wymaga uszczegółowienia. Proszę odpowiedzied, czy 

panoramiczna pocztówka musi posiadad wymienione parametry: 

a. Pocztówka ma uwzględniad wszystkie parametry widoku: panorama, widok, kąt 

widzenia, rzut stereograficzny, język. TAK lub NIE 

b. Pocztówka ma umożliwiad zapisanie i przesłanie treści tekstowej bezpośrednio z 

poziomu spaceru wirtualnego. TAK lub NIE 

c. Pocztówka musi posiadad zabezpieczenia antyspamowe. TAK lub NIE 

d. Pocztówka ma umożliwiad samodzielne komponowanie graficzne w zakresach: rodzaj 

tła pocztówki, rodzaj kroju pisma (czcionka), rodzaj ramki pocztówki, rodzaj znaczka 

pocztówki. TAK lub NIE 

15. Czy wersja na urządzenia mobilne ma byd dostosowana do rozdzielczości nowoczesnych 

ekranów typu Retina?  

16. Gry panoramiczne. Aby dokładniej wycenid ten wymagany punkt prosimy o dostarczenie 

wymaganych materiałów oraz odpowiedzi na pytania: 

a. Jakie są scenariusze 7 gier panoramicznych wymaganych w specyfikacji? (proszę 

przesład dokumenty) 

b. W jakich technologiach mają byd wykonane gry panoramiczne? 

c. Jakie dokładnie elementy interaktywne (które nie wynikają z treści scenariusza) mają 

byd zawarte w grach panoramicznych? 

17. Czy gry panoramiczne mają posiadad następujące mechanizmy: 

a. Automatyczne wyświetlanie listy zwycięzców. TAK lub NIE. 

b. Dynamiczne generowanie dyplomów dla graczy z wpisanymi danymi gracza oraz jego 

osiągnięciami w grze panoramicznej? TAK lub NIE. 

c. Automatyczne wysyłanie do gracza e-maila gratulacyjnego z załączonym dyplomem 

w formie pliku pdf do samodzielnego wydruku. TAK lub NIE. 

d. Automatyczne wysyłanie raportów na wskazany adres e-mail Zamawiającego. TAK 

lub NIE. 



e. System zapisów postępów (tzw. save) w grze umożliwiający rozpoczęcie gry od 

wybranego poziomu po jej kolejnym uruchomieniu. TAK lub NIE. 

f. Czy gry panoramiczne oprócz ścieżki fabularnej wynikającej ze scenariusza mają 

posiadad jakieś dodatkowe zadania poboczne? TAK lub NIE 

g. Kto dostarcza elementy multimedialne do gry (dźwięki, lektorzy, animacje, itp)? 

18. Wersja spaceru na DVD. Proszę o odpowiedź co w przypadku, gdy projekt przekroczy 

pojemnością pojemnośd płyty DVD? 

19. Mapa w wersji DVD może byd tylko poglądowa. czy Zamawiający dostarczy plik takiej mapy? 

20. Katalog firm i instytucji (zwany dalej katalogiem) wymaga szczegółowego opisania. 

a. Jakie funkcjonalności ma zawierad katalog? 

b. Czy katalog ma byd zintegrowany ze spacerem wirtualnym? 

c. Kto ma wprowadzad dane zawarte w katalogu? 

d. Czy Zamawiający przewiduje samodzielne dodawanie danych do katalogu przez 

niezależne podmioty gospodarcze i instytucje? 

21. W treści zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie wymaga od firm zgłaszających swoją 

ofertę cenową wskazania własnych realizacji średnio i bardzo zaawansowanych modułów 

wymaganych w specyfikacji. To umożliwia przystąpienie do realizacji projektu firmom 

niedoświadczonym, amatorskim, bez żadnego większego doświadczenia i dopiero uczącym 

się. Pytanie: 

Jakie procedury zostaną podjęte przez Zamawiającego w przypadku, gdy koocowy projekt nie 

będzie spełniał wszystkich punktów specyfikacji z zaproszenia do składania oferty? 

 

 

 

 


