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Załącznik nr 11 do Zapytania ofeńowego

OPIS SPOSOBU PUNKTAOI
KRYTER|UM ocENY - WARTośĆ MERyToRYczNA oFERTY

1' Moduł komunikacyjny

Nazwa komponentu/grupy wymagań

Moduł komunikacyjny {MK)
L-

PodanY opis sposobu realizacji tego wymagania będzie podlegał ocenie przez członków

Komisji Przetargowej W następujący sposób:

Liczba

punktóW
Opis

0 pkt Brak opisu realiŻacji wymagania lub opis ogólny.

2 pkt opis zawierający teoretyczny sposób realizacji f unkcjonalności.

5 pkt

spełnia WVmagania za lic2bę punktóW 2, a ponadto:
. Zawiera opis kolekcjonowania informacji dotyczących efektywności

i skuteczności tran5misji Ż posŻczególnych obiektóW Iub łącz transmasyjnych,
Ż dokładnoścaą do definicji typóW kolekcjonowanych danych

. zawiera opis mechanizmu rekonfiguracji sieci WęŻłów modułu W trybie
bezprzestojowym, W trakcie produkcyjnej pracy MK z8odny Ż Wymaganiem
su cŻegółowym dla modułu komunikacyl'nego nr ]'4 (tzn,,Architektura
oprogramowania MK powinna umożliwiać rekonfigurację siecjwęzlów modułu w
trybie beŻprŻestojowym, W trakcie produkcyjnej pracy MK. MechaniŻm taki mLl5i

umożliwiać realj2ację funkcji aktywacji i dezaktywacji Wybranych e]ementów MK dla
potrzeb prowadzenia prac co najmniej konserwacyjnych, serwisowych' oŻnacza to w
szcŻegóiności, iż wyłączenie serwera apLikacji ub ba2y danych, nie może
spowodoWać wlączenia odpytywania objektów poprzez moduł komunikacyjnY'
W takiej sytuacji moduł ten powinien pracować jako autonomiczna jednostka,

realizująca skonfigurowane wcześniej zadania' Po ponownym nawiązaniu
komunikacji z serwerem aplikacji lub baŻą danych, zgromadzone dane powinny być

uŻupelnione W bazie danych. W przypadku braku komunikacji z serwerem dane

kolekcjonowane przeŻ moduł komunikacYjny powinny być przechowywane W

określonYm W konfiguracji modułu czasie (min'3 dni)") .

. ZaWiera opis sposobu realizacjiwymagania oraz przykładowy kod drivera
komunikacYjnego w zakresie Wyma8ania sŻczegółowego dIa modułu
komunikacyjnego nr 7 (tŻn' ,,7. MK w zakresie komunikacji Ż urządzeniami,
powinien zapewniać możliwość latwej rozbudowy, poprzez odpowiednie
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2. Podsystem sprzedaźy bilin8oWei

Podsystem sprzedaży bilingowej {PsB)

Podany opis sposobu realiŻacjj te8o wymagania będzie podlegai ocenje przez członkóW
Komisji Przetargowej W następujący sposób:

Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niekiórych sektorów inflastrukturalnych onz działalności plosumenckiei"rll

BiUrc Pąektu] Regiona na lzba Przemysłowo HaJrdlowa w Gliwicach
Uj zwyc ęstwa 36. 44''] 00 Gl wi.e' |el' +4B 32 331 37 27 faks: +48 32 238 96 30.
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Liczba

punktóW Opis

narzędzia APl, pozwalającej na stworzenae Własnego drivera
komunikacyjnego, którY zostanie przetestowany oraz autoryzowany prŻez
WykonaWcę W celu zapewnienia spójności i poprawności działania modułu,,)

. Zawiera Widoki ekranóW związanYch funkcjonalnością konfigurac]'i
parametróW komunikacyjnych' Zakres danych prezentowanych na
zaprezentowanych widokach ekranóW W5kazuje na zrozumienje tematu.

Nazwa komponentu/grupy wymagań

LicŻba

punktóW Opis

0 pkt Brak opisU reaIizacji Wymagania lUb opis ogólny'

2 pkt opis Żawierający teoretycŻny 5posób realizac.ji f unkcjonalności.

5 pkt

spełnia Wymagania Ża liczbę punktóW 2, a ponadto:

. opis sposobu realiŻacjj Wymagania szcŻegółowego 3'1 (tzn ,,Moduł
powinien ŻapeWnić kontrolę kompletności danych na etapie
Wprowadzania do bazy danych'") podsysternL] PsB pozwala zapewnić
kompletność danych

. ZaWiera al8orytm procesu kontrolijednoZnaczności danYch (zgodny z
Wymaganjem szcŻegółowym 3.2 (tzn,,Moduł powinien Żapewnić
kontrolę jednoŻnaczności danych _ eliminacja rekordóW powtarzających
się, niezależnie od źródła danych") podsystemu PsB

. opis realizacjiWYmaganaa sŻczegółowego 3'4 (tŻn,,ModUł powjnien
zapeWnić kompleksową ewidencję urządzeń") pod5y5temu PsB
W5kazuje na Żnajomość tematyka taryfikacji i W powiązaniu z eWidencją
ur2ądzeń

. zawiera algorytmy procesóW zgodnVch z WVmaganjem szczegółowvm
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3. Podsystem elektronicznej obsługi klienta (eBoK)

NazWa komponentu/grupy wymagań

Podsystem elektronicznej obsługi klienta {eBoK)

Podany opis sposobu realizacji tego Wymagania będzie podlegał ocenie prŻeŻ członkóW

Komasji Przetargowej w następujący sposób:

,,UtwoŹenie centlum pomialowo_rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastauKuralnych oraz dzialalności p'osumenckiei''

Nr

l

m

t9
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Liczba

punktóW
Opis

2.6 (tzn ,,Moduł powinien zapewnić 8enerację Żużycia dla następujących

modeIirozliczeń:
o model prognozowy

c model abonamentowY
c rozliczenie duże8o bjznesu
o rozlicŻenie małego biznesu
o klienci rezvgnacvjni") podsystemu PsB

Liczba

punktów
o pis

0 pkt Brak opisu reaIizacji Wymagania lub opis ogólny.

2 pkt opis zawierający teoretyczny 5posób realiŻacji funkcjonaIności'

5 pkt

spełnia Wymagania za liczbę punktów 2, a ponadto:

. opi5 ŻaWiera sŻczegółowy i kompIetny opis formularzy na potrzeby

komunjkacia zgodnvch ze szczególowym wymaganiem szczegółowYm

11.5 podsystemL] eBo( (tŻn' ,,Komunikacja w eBoK musi odbywać się

poprzez formularze o usystematyzowanej strukturze ").

. opis zawjera przykładowe ekrany dla funkcjonalności:
o Zamawianae, zmiana warunków oraz rezygnacja z uslug

o Rozliczenaa

o Płatnościelektroniczne
l Z8laszanie usterek i awarii;
a przedstawiony wygląd ekranów Wskazuje na do8łębne ŻroŻumienie

tematu.
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4.

Projekl Współf]nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona nego
w ramach Programu Operacyjnego hnowacylna Gospodarka

Modul wizualizacji i kontroli poboru energii online (MWiKpEO)

l\aŻWa komponentu/8rupy Wymagan

Ny'oduł WiŻualizacji i kontroli poboru energii online
(MWiKPEO)

Podany opis sposobu reallŻacji te8o Wyma8ania będzie podlegał ocenie przez członków
Komisji Przetargowej w następujący sposób:

'ulworŻenie centlum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów inflastruktulalnych oraz działalności plosumenckiei"

Nr

ś

r:I
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LicŻba

punktów Opis

0 pkt Brak opisu realizacji wymagania lub opis ogólny'

2 pkt opis Żawierający teoretyczny 5posób .ealizacji f unkcjonalnoścj.

5 plt

spełnia wymagania Ża ljczbę punktóW 2, a ponadto:

. opj5 zaWiera zrŻuty ekranów obrazujących realizację Wymagania
szczegótowego nr 3 w ramach modułu N.4Wi(PEo (tŻn ,,3' MWiKPEo W
zakresie Wizualizacji powjn jen umoźliWiać WielopoziomoWą
(Wielowarstwową) prezentację, z możliwością łatwego dostępu do
różnych poziomów (Warstw) na jednym schemacie. Minimalna ilość
warstw schematu wynosi 10").

. opis ŻaWiera zrzuty ekranóW obrazujących realizację wymaganla
szczegółowego nr 5 i 6 W ramach rnodułu MWiKPEo. (tŻn ,,5.

MWiKPEo powjnien udostępniać możliWość tworzenia nowych
schematóW przez użytkownika na Własne potrzeby. Dodatkowo powinna
istnieć funkcjonalność UmożliWiająca import tak utworzonego schematu
użytkownika, jako schemat globalny, udostępniony innym
uźytkownikom modUłu" oraz,,6' MWiKPEopowinien umożliwiać
preŻentację i tworzenie schematóW zdefiniowanej i rozbudowanej
infrastruktury lT dla całego obszaru działania instvtucii W formie
zapewniającej swobodne stosowanie technik skalowania bez straty
jakości (wizualiŻacja na skalowalnych mapach Wektorowych)"'

. opis Żawiera opis sposobu realizacji i implementacji funkcjonalności
wykonywania predefiniowanych akcji sterujących na obiektach
infrastruktury lT, uruchamianych z poziomu schernatu wraz z
przYkładoWym skryptem (zgodnie z Wymaganiem szczegółowym nr 10 w
ramach modułu MWiKPEo tŻn,,MWiKPEo powinien posiadać możliwośc
WYkonywanie predefiniowanych akcji sterujących na obiektach
infrastruktury lT, uruchamianych z poziomu schematu (np. topologii

R]]PH
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Liczba

punktów
Op js

siecr)").

5.

6.

Modul alarmowania przekroczeń (MAP)

Nazwa komponentu/grupy wyma8ań

Moduł alarmowania prŻekroczeń (MAP)

Podany opjs sposobu realizacji te8o wymagania będŻie podle8ał ocenie przeŻ członkóW

Komisji Przetargowej W nastĘpujący sposóbI

obsługa gwarancyjna

Nr Nazwa komponentu/grupv Wymagań

ob5ługa gwarancyjna

Podany opis sposobu realizacji te8o Wyma8ania będzie podle8ał ocenie przez członków

Komi5ji PrŻetargowej W następujący sposób:

,Utworzenie centrum pomiaaowo-aozliczeniowego
dla niektórych sektorów infaastfuktujalnych o.az działalnośca prcsumenckiei''

lz. J

u')

I

I

PJ

Blro P.ojektu: Regiona na lŻba PrŻemyslowo.Hand owa wG]iwcach
ur Zwycieslwa 36 44-l0OGliwce lel +483233137 21.laks +48322389630
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LicŻba

punktóW
Opis

0 pkt Brak opisu realizacji Wymagania lub opis oBólny'

2 pkt opis zaWierający teoretyczny sposób realizacji funkcjonalności'

5 plt

spełnia Wymagania Ża licZbę punktów 2, a ponadtoI
. zawiera opis mechanizmóW pozwalających na ręczne analizowanie,

naprawianie i ponowne przetwarzanie błędnych rekordóW za pomocą
dedykoWanego edytora rekordóW WraŻ ze zrzutami ekranóW
prezentującymi opisywane funkcjonalności;
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\o

rlr ,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowogo
dla niektórych sektorów infraśt.Ukturalnych olaz działalności prosumenckiej''

Liczba

punktóW
Opis

0 pkt
BIak deklaracji poŻiomu obsługigwarancyjnej. Brak deklaracji poziomU obslugi
gwarancvjnej jest róWnoznacznV z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

2 pkt Deklaracja poziomu brązowego

5 pkt Deklaracja poziomu srebrnego

7 pkt Deklarac.ia poziomu złotego
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