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PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 

Dotyczy:  zaproszenia do składania ofert na wykonanie multimedialnej aplikacji mobilnej dla 

szlaków rowerowych Gminy Jastków 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

przedmiotu zamówienia. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały 

poniżej. 

 

Pytanie 1 

Wskazana minimalna wersja Android (4.1) pochodzi z 2012. Przyjęcie tak odległej wersji 

minimalnej wiąże się z ograniczeniami technologicznymi w aplikacji. Jednocześnie zajętość 

rynku przez urządzenia z Androidem mniejszym niż 5.0 to kilkanaście procent.  

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wersji minimalnej Android na 5.0?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wersji Android 5.0 jako minimalnej wersji. 

Pytanie 2 

Jakimi treściami w aplikacji miałby zarządzać system CMS? 

Odpowiedź: 

CMS będzie służył do dodawania i aktualizacji informacji o szlakach, atrakcjach 

turystycznych i obiektach wartych zobaczenia w Gminie Jastków. 

Pytanie 3 

Czy system zarządzania treści ma dostarczać informacje tylko do aplikacji czy tez ma pełnić 

rolę portalu informacyjnego dostępnego dla użytkowników? 

Odpowiedź: 

System CMS ma służyć jedynie do obsługi aplikacji. 

Pytanie 4 

Czy korzystanie z aplikacji wymaga założenia konta przez użytkownika? 

Odpowiedź: 

Aplikacja nie wymaga logowania użytkowników. 

Pytanie 5 

Moduł Wydarzenia (2.4.3) W jaki sposób portal gminy Jastków udostępni informacje o 

wydarzeniach i aktualnościach? Czy istnieją usługi wystawiające wskazane dane? 

Odpowiedź: 

Portal Gminy Jastków jest stworzony przez pracownika Urzędu, treści zostaną udostępnione 

we wskazany przez wykonawcę sposób (np. w formacie JSON, CSV, XML, API). 

Funkcjonalność zostanie dopisana do aktualnej wersji strony https://jastkow.pl/. 

Pytanie 6 

Generator fotokodów (2.5.4) Na czym miałaby polegać integracja generatora fotokodów z 

programem aktualizacji aplikacji mobilnej? 

Odpowiedź: 

https://jastkow.pl/


 

Fotokody mają być obsługiwane przez aplikację. Zamawiający zakłada, że fotokod zostanie 

wygenerowany (np. przez CMS lub dedykowany program) i umieszczony na danym obiekcie. 

Użytkownik aplikacji będzie mógł odczytać fotokod za pomocą aplikacji (z użyciem modułu 

aparatu), aplikacja zidentyfikuje obiekt i wyświetli wszystkie informacje o nim w aplikacji. 

Zapis "z programem aktualizacji aplikacji mobilnej" jest błędny. 

Pytanie 7 

Wersje językowe (2.5) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty ma zostać przygotowana 

aplikacja w języku polskim oraz późniejsze uzupełnienie aplikacji o inne wersje językowe nie 

jest przedmiotem tego zamówienia. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy. 

Pytanie 8 

Na jakiej zasadzie miałoby się odbywać planowanie trasy do obiektu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada, że trasa będzie widoczna na mapie oraz funkcjonalność aplikacji, w 

tym zakresie, będzie zbliżona do nawigacji GPS. Aplikacja będzie wskazywać 

użytkownikowi aktualne położenie na trasie i kierunek w którym ma się poruszać. 

Jednocześnie zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia poprzez wymóg 

dostarczenia kodu źródłowego wraz z komentarzami odnośnie funkcji poszczególnych metod 

i obiektów jak również z przeniesieniem praw autorskich do aplikacji na zamawiającego. 

Wskazane jest również przekazanie zawartości repozytorium plików wykorzystywane przy 

produkcji aplikacji (GIT, CVS). Dostęp do kont developerskich w odpowiednich serwisach 

App Store i Google Play zostaną przekazane zamawiającemu na wyłączność. 

 

Zamawiający zaznacza, że udzielone powyżej informacje mają dla Wykonawców charakter 

wiążący i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  Jednocześnie ze względu na 

ewentualny czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania 

i otwarcia ofert na dzień 04-06-2018r. (godziny pozostają bez mian). 

 

 

 

 

  


