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Zawiadomienie 
 

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę dot. zaprojektowania i wykonania 

multimedialnej aplikacji mobilnej oraz platformy internetowej 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 06.08.2015 r. wpłynęło zapytanie do treści opisu 

przedmiotu zamówienia o następującej treści: 

  

Witam Serdecznie,  

w nawiązaniu do ogłoszonego zapytania na zaprojektowanie  i wykonanie multimedialnej aplikacji 

mobilnej oraz platformy internetowej, przesyłam kilka pytań do specyfikacji. 

Pytania do strony internetowe: 

1. Nadawanie loginu i haseł-do czego do CMS-a? 

2. Zastosowanie narzędzi umożliwiających wymianę wiedzy i współpracę z osobami o  podobnych 

zainteresowania. Jakie narzędzia ma na myśli Zamawiający? 

3.System musi dawać możliwość prowadzenia w kilku zamówionych wersjach językowych. Proszę  

o podanie w jakich wersjach językowych? 

 

Pytania do Aplikacji: 

1. W opisie są 2 zapisy przeciwne, aplikacja w technologii hybrydowej, czyli pisanej w jednym języku 

dla wszystkich systemów, a zarazem wypisane poszczególne systemy na które ma być wykonana 

aplikacja jak dla aplikacji natywnych? W związku z powyższym czy Zamawiający zezwala na 

zastosowanie aplikacji natywnych. 

Aplikacje hybrydowe są dużo uboższe funkcjonalnie niż natywne, niewydajne i powolne. Odchodzi się 

od tej technologii na rzecz aplikacji natywnych pisane języku odpowiednim do danego systemu 

operacyjnego.  

2.  Zapis: Rozpatrywane będą tylko oferty tych Wykonawców, którzy certyfikują się w zakresie 

zgodności z normą ISO 9001:2009 oraz ISO 27001:2007. 

Powyższy zapis wyklucza znaczną ilość oferentów, którzy mogą wystartować w zapytaniu. Nie 

posiadanie takiego certyfikatu przez oferenta nie jest równoznaczne z tym, że dana firma nie posiada 

dużego doświadczenia w realizowaniu zamówień mobilnych dla miast i regionów, jest to system 

zarządzania. Często powyższy certyfikat wykorzystują tylko duże korporacje informatyczne. 

Z związku z powyższym czy Zamawiający zezwala na brak certyfikatu ISO, na rzecz przedstawienia 

bogatego portfolio mobilnego. 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania  

Pytania dotyczące platformy internetowej 

Zamawiający, informuje, że:  

1. każdy użytkownik CMS powinien posiadać indywidualne uprawnienia, wymagane jest konto 

administratora dla danych do logowania, 

2. miał na myśli portale społecznościowe za pomocą „I like” itp., 

3. system musi dawać możliwość prowadzenia w wersji językowej polskiej, angielskiej oraz 

niemieckiej. 

 

Pytania dotyczące aplikacji mobilnej 

Zamawiający, informuje, że:  

1. zezwala na przekazanie aplikacji natywnych, warunkiem jest ich jednolity wygląd  

i funkcjonowanie identyczne dla każdego z systemów, 
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2. podtrzymuje zapisy w przedmiocie zamówienia dotyczące rozpatrywania ofert tylko tych 

Wykonawców, którzy certyfikują się w zakresie zgodności z normą ISO 9001:2009 oraz ISO 

27001:2007. Zamawiający nie zezwala na brak certyfikatu ISO, na rzecz przedstawienia 

bogatego portfolio mobilnego. 

 

 

 

 
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

Joanna Sierpińska 

/-/ 

Kierownik Technicznej Obsługi Miasta 

 
 


