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Załącznik nr 3 

 

Aplikacja: Informator turystyczny z planerem wycieczek 

Wymagania dla próbki przedmiotu zamówienia oraz zakres jej badania. 

 

1. Wymagania ogólne 
  

1. Celem założenia załącznika nr 4 jest sprawdzenie przez Zamawiającego poprzez jej badanie 
i wyjaśnianie, zwane dalej prezentacją, czy wykonany przez Wykonawcę System odpowiada 
kluczowym wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

2. Odbiór wykonanego systemu będzie dokonany przez Komisje ̨ na podstawie prezentacji 
Wykonawcy, która będzie odbywała się ̨w jego obecności, zgodnie z procedura ̨określona ̨w 
punkcie 2 Opis procedury badania. 

3. Przedstawione dane nie mogą ̨ naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 
W przypadku jej naruszenia Wykonawca ponosi całkowita ̨odpowiedzialność. 

4. System, który nie spełni wszystkich wymagań zawartych w Umowie oraz poniżej nie zostanie 
odebrany, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. 

 

2. Opis procedury badania 
 

Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Prezentacja systemu będzie 

prowadzona według poniższego scenariusza. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień́ umożliwiających zbadanie, czy wykonany System posiada 

wymagane cechy i funkcjonalności. Prezentacja będzie prowadzona do momentu wyczerpania pytań 

Zamawiającego. W trakcie prezentacji Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany wartości 

parametrów bądź danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane przez 

Zamawiającego, w celu sprawdzenia, czy wymagane cechy i funkcjonalności nie są symulowane. 

W przypadku awarii/błędu Systemu, Wykonawca ma prawo do przerwy w prezentacji w celu 

naprawienia awarii/błędu. W takim przypadku, sumaryczna przerwa w prezentacji nie może trwać 

dłużej niż 1 godzinę. Nieusunięcie awarii/błędu Systemu w trakcie przerwy powoduje zakończenie 

prezentacji. W takim wypadku Zamawiający uzna, że System nie posiada cech/funkcjonalności 

Systemu, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co spowoduje nieodebranie przedmiotu 

umowy.  
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LP. Wymagane funkcje SPEŁNIA: TAK/NIE UWAGI 

1. 

Uruchomienie strony internetowej Systemu w 

przeglądarce internetowej, prezentacja gotowego 

planu wycieczki z opisem, galerią zdjęć, 

przewidywanym czasem zwiedzania, liczbą dni, 

odległością, poglądową mapką. 

  

2. 

Wyświetlenie wybranej wycieczki na interaktywnej 

mapie w przeglądarce internetowej w Systemie w 

postaci trasy składającej się z punktów na mapie 

połączonych ze sobą trasą zwiedzania. 

  

3. 

Wyświetlenie podglądu wybranego punktu – obiektu 

zawierającego nazwę, opis, galerię zdjęć, godziny 

dostępności. 

  

4. 

Wyświetlenie szczegółów planu wycieczki z 

podziałem na dni oraz możliwością edycji 

parametrów całej wycieczki (zmiana daty, sposobu 

przemieszczania się, godziny startu)  

  

5. 

Wyświetlenie szczegółów wycieczki z listą atrakcji, 

czasem ich zwiedzania, odległością pomiędzy nimi i 

czasem dotarcia od atrakcji do atrakcji.  

  

6. 

Zmiana sposobu poruszania się wraz z ponownym 

wytyczeniem trasy, przeliczeniem czasu zwiedzania i 

wyświetleniem nowych parametrów całej wycieczki 

(czas, odległość, trasa)  

  

7. 

Zmiana sposobu poruszania się dla danego dnia 

wycieczki wraz z ponownym wytyczeniem trasy, 

przeliczeniem czasu zwiedzania i wyświetleniem 

nowych parametrów wycieczki (czas, odległość, 

trasa) 

  

8. 
Pobranie wygenerowanej wycieczki w postaci pliku 

w standardzie gpx lub kml.  
  

9. 

Zmiana kolejności zwiedzania atrakcji w wybranym 

dniu wycieczki i wyświetleniem nowych parametrów 

wycieczki (czas, odległość, trasa)  

  

10. 

Możliwość przeniesienia obiektu pomiędzy dniami 

wycieczki. Wyświetlenie nowych parametrów 

wycieczki (czas, odległość, trasa) 

  

11. 
Możliwość optymalizacji kolejności zwiedzania 

atrakcji jako najkrótszej trasy. 
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12. 

Usunięcie wybranej atrakcji z dnia gotowej 

wycieczki. Wyświetlenie nowych parametrów 

wycieczki (czas, odległość, trasa) 

  

13. 

Dodanie nowej atrakcji do wybranego dnia gotowej 

wycieczki. Wyświetlenie nowych parametrów 

wycieczki (czas, odległość, trasa) 

  

14. 

Dodanie wybranego obiektu liniowego do 

wybranego dnia gotowej wycieczki. Wyświetlenie 

nowych parametrów wycieczki (czas, odległość, 

trasa). 

  

15. 

Możliwość przesunięcia punktów początkowego i 

końcowego. Wyświetlenie nowych parametrów 

wycieczki (czas, odległość, trasa) 

  

16. 

Wysłanie wycieczki znajomemu z wykorzystaniem 

Systemu na wskazany adres e-mail w formie 

wiadomości html (możliwej do konfiguracji). 

  

17. 

Udostępnienie wycieczki na portalach 

społecznościowych (facebook, twitter, Google+) z 

wykorzystaniem Systemu. 

  

18. 

Wygenerowanie odnośnika wycieczki wraz z 

banerem z wykorzystaniem Systemu przeznaczonego 

do osadzenia na dowolnej stronie www. 

  

19. 

Możliwość zaplanowania własnej wycieczki na 

podstawie dostępnych obiektów podzielonych na 

kategorie.  

  

20. 
Zalogowanie się Administratora do panelu 

zarządzania Systemu. 
  

21. 
Dodanie nowej i edycja istniejącej kategorii i 

podkategorii obiektów w Systemie. 
  

22. 

Dodanie nowego obiektu (punktu) do Systemu w 

wybranej kategorii za pomocą formularza o 

następujących polach (nazwa, dane teleadresowe, 

opis, adresy www, zdjęcia, film, zdjęcie 

panoramiczne, typ obiektu – punkt, czas zwiedzania, 

link do rezerwacji, godziny otwarcia, oznaczenie 

obiektu na mapie) zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

  

23. 

Dodanie nowego obiektu (liniowego) do Systemu w 

wybranej kategorii za pomocą formularza o 

następujących danych (nazwa, dane teleadresowe, 

opis, adresy www, zdjęcia, film, zdjęcie 

panoramiczne, typ obiektu – liniowy, czas 
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zwiedzania, link do rezerwacji, godziny otwarcia, 

oznaczenie obiektu na mapie). 

24. 
Dodanie obiektu liniowego poprzez import z pliku 

kml lub gpx. 
  

25. 

Przeglądanie i możliwość opublikowania w Systemie 

wybranych wycieczek opracowanych przez 

użytkowników korzystających z Systemu.   

  

26. 
Wyszukiwanie miejscowości i obiektów zgodnie z 

dokumentacją techniczną 
  

27. 

Sprawdzenie zgodności strony CMS z wymaganiami 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych 

  

 

 


