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Wykonawcy 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego- na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa aplikacji mobilnej 
dla respondentów w projekcie „Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów 
afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu 
teoretycznego. 

WYJAŚNIENIA 

Pytanie 1 – Moduł treningowy proszę o dokładniejsze opisanie zadań jakie będą w nim 
wykonywane ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że w module treningowym:  

1) respondenci będą wpisywać swoje wyniki treningowe oraz odpowiedzi na pytania 
dot. ich subiektywnej oceny danej sesji treningowej oraz  

2) w module tym będą widoczne dane treningowe zaimportowane  
z aplikacji treningowych firm trzecich. 

 
 

Pytanie 2 – Co wykonawca ma rozumieć jako “moduły będą responsywne z aplikacjami“? 
  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że powyższe sformułowanie oznacza  
kompatybilność – zamawiającemu zależy, aby moduł treningowy był  
w stanie pobierać dane treningowe z aplikacji firm trzecich. 
 
 

Pytanie 3 – Czy w kwestionariuszu ma być dostępne tworzenie pytań warunkowych 
(dostępność konkretnych pytań jest zależna od udzielanych odpowiedzi) ? 
 
 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kwestionariuszu ma być dostępne tworzenie 
pytań warunkowych. 
 
 

Pytanie 4 – Czy aplikacja ma posiadać swój system rejestracji aktywności treningowej czy 
tylko importować dane z aplikacji firm trzecich? 
problem jest integracja z innymi systemami wiec musza dać dokładniejsze info co ta aplikacja 
ma robi w module treningowym bo tu nas mocno ograniczają systemy zewnętrzne 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aplikacja ma tylko importować dane z aplikacji 
firm trzecich. 
 
Pytanie 5 – W punkcie 6 (Ocena ofert) jest podpunkt B 
B. Doświadczenie w realizacji aplikacji mobilnych. 
Jaki jest przedział czasu do podania zrealizowanych aplikacji mobilnych, 
buduję aplikacje mobilne i prowadzę firmę która to robi od 2012 roku. 



 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doświadczenie będzie brane pod uwagę w 
kryterium oceny ofert dlatego nie występuje  limit czasowy – można wziąć pod uwagę 
całą historię firmy i wdrożone realizacje. 
 
Pytanie 6 – W punkcie I. Część ogólna 
8. Dane moduły będą responsywne z aplikacjami dotyczącymi aktywności sportowej 
(m.in. Garmin, Polar, Suunto, Strava, Nike Run, Runtastic). 
 
To jest trochę napisane nie jasno. Czy chodzi o to, żeby użytkownik mógł łatwo 
zaimportować dane o aktywności fizycznej z tych wymienionych aplikacji ? 
Każda z tych aplikacji ma swój "pomysł" na zarządzanie danymi, również eksport 
jako funkcje płatną/bezpłatną, różne formaty danych i różne dane w eksporcie 
 
Czy uznamy za spełniony warunek jeśli w aplikacji mobilnej będzie można dodać 
pliki csv/xml z tych wymienionych aplikacji z danymi które te aplikacje 
eksportują do uniwersalnych formatów ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o to, aby użytkownik mógł łatwo 
zaimportować dane o swojej aktywności treningowej.  
 
Zamawiający potwierdza, że warunek uznamy za spełniony, jeśli w aplikacji mobilnej 
będzie można dodać pliki csv/xml z wymienionych aplikacji sportowych. 
 
 
Pytanie 7 – Termin realizacji 6 tygodni może być problemem. Zdarzało mi się, że Apple 2 
tygodnie decydował czy wpuścić aplikacje na sklep i żądał dalszych wyjaśnień, 
łącznie z opisaniem modelu biznesowego firmy która aplikacje chce umieścić na 
sklepie. 
Tu jeszcze będzie problem dostępności aplikacji dla poszczególnych kont, 
"loginów", ale można to też rozwiązać poprzez tworzenie kont w oparciu o 
adresy email dla osób które chcemy aby korzystały z aplikacji na panelu 
administratora. 
Również założenie konta typu "Organizacja" na sklepie Apple w wypadku braku 
numeru DUNS (i samego konta) może trwać w skrajnych przypadkach dłużej niż 6 
tygodni 
Czy termin 6 tygodni jest negocjowalny ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego, jednak informuje, 
że termin obejmuje stworzenie i oddanie w pełni funkcjonalnej aplikacji – w tym czasie 
aplikacja nie musi jeszcze zostać dopuszczona do sklepu z aplikacjami.  


