Protokół ze wstępnych konsultacji rynkowych pn. „Aplikacja
turystyczna angażująca społeczność”
Cel protokołu
Protokół publikowany jest w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań, nadto w celu realizacji
obowiązku wynikającego z art. 84 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019 poz. 2019).
Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane wykonawcom uczestniczącym w
konsultacjach oraz informacje, które zostały przekazane przez wykonawców które wpływają na
kształt planowanego zamówienia.
Załącznikami do Protokołu są:
1. Kanwa i funkcjonalności aplikacji,
2. Kryteria oceny w Etapie I i II.

Sposoby jakie Zamawiający przewidział w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji:
1. Zamawiający w formie przedmiotowego protokołu publikuje informacje jakie przekazał
uczestnikom konsultacji oraz informacje o wpływie konsultacji na przedmiot zamówienia;
2. Zamawiający opublikuje informacje wraz z odnośnikiem do przedmiotowego protokołu z
konsultacji w ogłoszeniu o postępowaniu zakupowym lub konkursie;
3. Zamawiający uwzględni co najmniej dwutygodniowy okres od ogłoszenia, o którym mowa w
pkt. 2 do zakończenia przyjmowania ofert, służący zapoznaniu się z ogłoszeniem i
materiałami przekazanymi w trakcie konsultacji.

Lista podmiotów uczestniczących w konsultacjach
1.
2.
3.
4.

QbMobile,
Software Mill,
Stettiner,
Timewaster.

Osoby obecne podczas konsultacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maciej Gackowski
Daniel Czapiewski
Dominik Tomczak,
Jakub Wojnicki,
Piotr Żak,
Tomasz Szymański,
Tomasz Cisek,
Łukasz.

Wykaz informacji przekazanych uczestnikom konsultacji
1. Kanwa i funkcjonalności aplikacji turystycznej

Podsumowanie wpływu wstępnych konsultacji rynkowych na planowane
postępowanie
W zakresie opisu przedmiotu konkursu pozyskane zostały informacje:
1. Potrzeba sprecyzowania celu projektu, wokół którego stworzony zostałby system
2. Niezbędnym do stworzenia rozwiązania jest zaangażowanie lokalnej administracji, jak i
jednostek kultury bądź przedsiębiorstw, w celu pozyskania eksperckiej wiedzy o regionie.
3. Celem wprowadzenia systemu nie może być wprowadzenie na rynek systemu
grywalizacyjnego; grywalizacja może służyć jedynie promocji rozwiązania.
4. Aplikacja musi wyróżniać się czymś, by być używana przez społeczność.
W zakresie oczekiwanych funkcjonalności systemu pozyskane zostały informacje:
1. Możliwe do wprowadzenia w przeznaczonym czasie (4 miesięcy) są: ścieżki i audioguide’y,
gotowe rozwiązania grywalizacyjne; natomiast trudniejsze lub niemożliwe: społeczność i
narzędzia do jej budowania (została wskazana możliwość zintegrowania z aplikacjami
społecznościowymi)
2. Za mało czasu na zbudowanie “wyróżnika” - siłą aplikacji musiałaby być jej promocja.
3. Czas skłaniałby wykonawcę do skorzystania z automatycznych tłumaczeń, które mają słabą
jakość.
4. W przeznaczonym czasie powinniśmy skupić się na jakości contentu, opartego na wiedzy
ekspertów. Content powinien też być użyteczny (na przykład: możliwość przeniesienia trasy
do nawigacji).
5. 4 miesiące to mało czasu: problem z zebraniem użytecznego contentu, wielojęzykowością.
Testy użyteczności mogą trwać 2 miesiące.
W zakresie sposobu wyboru wykonawców pozyskane zostały informacje:
1. Istotnymi kryteriami wyboru powinny być:
a. pomysł, kreatywność,
b. portfolio (doświadczenie w tworzeniu aplikacji turystycznych),
c. zgodność z celami założonymi w koncepcji.
W zakresie danych udostępnianych na potrzeby procesu wyboru najlepszego wykonawcy
pozyskane zostały informacje:
1. Ilość danych jest niewystarczająca: brak celów i wizji aplikacji.
W zakresie estymowanego czasu wdrożenia pozyskane zostały informacje:
1. Czas przeznaczony na wdrożenie aplikacji (4 miesiące) pozwala na stworzenie podstawowej
wersji aplikacji, opisanej w informacjach dotyczących oczekiwanych funkcjonalności
systemu.
2. Procedura wyłonienia wykonawcy oparta o konkurs wpłynie na wydłużenie się czasu
wdrożenia rozwiązania nawet o cztery miesiące - przewidywany termin wdrożenia systemu
przesunąłby się na kwiecień 2022 roku.

3. Gdy wprowadzanie rozwiązań turystycznych odbywa się bliżej początku sezonu
turystycznego (w Polsce przypada on na miesiące letnie), system może się lepiej przyjąć;
optowanie za kwietniowym terminem wdrożenia systemu.
W zakresie estymowanego kosztu wykonania zakresu omawianego w Opisie Przedmiotu Konsultacji
Zamawiający doprecyzował:
1. Koszt technicznego utrzymania aplikacji.
2. Skalę kosztów merytorycznych utrzymania aplikacji, w zakresie pozyskania zespołu
moderatorów treści w systemie, tłumaczy przysięgłych oraz lektorów.
3. Proponowane koszty pozwolą przygotować najbardziej podstawową wersję aplikacji.
W pozostałym zakresie pozyskane zostały inne informacje wpływające na docelowy opis przedmiotu
zamówienia:
1. Koncepcja aplikacji powinna zawierać cele biznesowe, na przykład określać liczbę
użytkowników aplikacji.
2. Udostępnianie aplikacji sektorowi prywatnemu w regionie pozwoliłoby na dalszy rozwój
rozwiązania.

Działania planowane do podjęcia w następnym kroku
W wyniku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający podjął decyzje o: kontynuacji realizacji w
formie konkursu.
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Geneza (1)
Jakie jest tło prowadzące do decyzji o zajęciu się tym
przedmiotem? Jaka historia temu towarzyszy?

W wyniku pandemii SARS-CoV-2 ruch
turystyczny, a wraz z nim branża
turystyczna, uległy zatrzymaniu.
Europa Karpat to państwa skupione
wokół regionu karpackiego (Polska,
Słowacja, Czechy, Austria, Węgry,
Serbia, Rumunia, Ukraina). Rejon ma
bogatą historię kulturalną, niekiedy
społecznie podobną, która jest
źródłem wiedzy dla turystów. W
rejonie nie funkcjonuje aplikacja
agregująca społeczność lokalną i
turystyczną, uwzględniając
grywalizację.

Cel projektu (2)
Co chcemy zamówić, uwzględniając jak to co
zamawiamy odnosi się do wizji tego „po co to
robimy”?

Celem projektu jest ułatwienie
dostępu do informacji o miejscach
turystycznych oraz miejscach
kulturowo ważnych w regionie
poprzez stworzenie aplikacji mobilnej.
Kolejnym krokiem jest agregowanie i
budowanie społeczności rozwijającej
materiał dostępny w aplikacji.

Oczekiwania Odbiorców
(5)

Odbiorcy (4)

jakie korzyści odniosą poszczególni odbiorcy? Co
w ich codziennej pracy zmieni to wdrożenie?

Kto będzie BEZPOŚREDNIO używał aplikacji? (docelowy
odbiorca który będzie na tej aplikacji pracował na co dzień)

Projekt umożliwi docieranie do
informacji o regionie
zgromadzonych w jednym miejscu i
tym samym ułatwi planowanie
wyjazdów czy wycieczek w teren.
Poprzez funkcje społeczne aplikacji
odbiorcy narzędzia będą mieli
także wpływ na kształtowanie bazy
danych o regionie, przyczyniając się
do kultywowania wiedzy o nim i
jego historii.
Dodatkowo, odbiorcy uzyskają
nowy sposób na spędzanie czasu
wolnego, którego główną osią
będzie integracja i elementy
grywalizacyjne.
jakie oczekiwania mają partnerzy i
interesariusze? Co jest dla nich ważne?

A. UŻYTKOWNICY

Bezpośrednimi odbiorcami aplikacji będą:
• osoby zwiedzające, turyści,
• osoby planujące swoją podróż i szukają
ciekawych wycieczek.
Pośredni odbiorcy:
• osoby-klienci partnerów
implementujących aplikację do swojej
działalności.

W ramach aplikacji instytucje
rządowe uzyskają możliwość
monitorowania kierunków ruchu
turystycznego, co przyczyni się do
ułatwienia formułowania polityki
turystycznej w kraju.

Załóżmy że system został wdrożony. Co się zmienia? Jakie rezultaty
obserwujemy?

-

Zwiększenie ruchu turystycznego na
terenie Karpat
Pobudzenie lokalnej branży turystycznej
Zwiększenie tożsamości regionalnej oraz
historycznej wśród mieszkańców i
turystów

Kryteria etap I – wstępny
filtr umiejętności

Dane etap I

•

Dane dot. miejsc turystycznych

•
•

Projektowanie rozwiązań
technologicznych
odpowiadających na potrzebę
Projektowanie grywalizacji w
społeczności
Projektowanie rozwiązań
agregujących społeczność

Odbiorcy nie będą ograniczeni co do cech
charakterystycznych.
B. PARTNERZY / INTERESARIUSZE
Kogo do tego działania zaangażujemy? Kto nie będzie
użytkownikiem, ale będzie zainteresowany rezultatami
działania?

•
•

Narzędzie powinno być
współtworzone przez samorządy
terytorialne oraz instytucje kultury
w regionie, w celu uwzględnienia
informacji niezbędnych do
stworzenia obszernej platformy.
Ponadto, poprzez udostępnianie
danych o punktach turystycznych,
instytucje kultury uzyskają
możliwość promocji zbiorów czy
wydarzeń w ramach aplikacji.

Wskaźniki realizacji (KPI) (3)

•
•
•
•

Podmioty turystyczne (prywatne i
publiczne)
Jednostki samorządu terytorialnego
(Urzędy miast, gmin, powiatów,
województw, miejskie przedsiębiorstwa
lub inne podmioty)
Regionalne organizacje turystyczne
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Instytucje historii i kultury (np. muzea,
zabytkowe miejsca)
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu

Przeznaczony budżet (6)
Z podziałem na nagrody w I Etapie, oraz kwotę ostatecznego
wdrożenia.

200 000 PLN na aplikację + 50 000 PLN na
utrzymanie i gwarancję;
25 000 PLN pula nagród w konkursie;
Koszty
A) stałe: kilka tyś rocznie (aktualizacje), ok. 1/4
etatu na wprowadzanie zmian, największe koszta
to kontent, etaty i tłumaczenia
inny pogląd: dużo więcej
inny pogląd: zgodny z niskimi kosztami
B) zabezpieczenia na ataki hackerskie (inny
pogląd: app store całkowicie bezpieczne, google
również)
C) Stworzenie funkcjonalności grywalizacyjnych,
które spełnią cel wymagają większych środków

Oczekiwany czas wdrożenia (7)
Czas od podpisania umowy do dostarczenia ostatniego elementu
wdrożonego produktu.

3,5 miesiąca (początek stycznia 2022)

Sposób dostarczenia i weryfikacja rozwiązań
w jaki fizycznie sposób zamawiający będzie weryfikował rozwiązania? Jak będzie wyglądał ten
proces? Będzie kompilować dostarczony kod? Oczekuje dostępu do interfejsu aplikacji
postawionej na serwerach wykonawców?
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Oczekiwane GŁÓWNE funkcjonalności systemu (8)
Jakie funkcjonalności musi posiadać system w podstawowej wersji? Czy może zostać rozszerzony? Jeśli tak, to o jakie?

Podstawa wersja zawiera mapę z naniesionymi obiektami turystycznymi, którą użytkownik może przeszukiwać oraz na jej
podstawie układać trasy wycieczek. Aplikacja powinna prowadzić użytkownika po trasie podczas nawigowania. Każdy
użytkownik może zdobywać punkty i doświadczenie za dokonywane czynności. Wyznaczeni użytkownicy muszą mieć
zdolność do dodawania nowych obiektów turystycznych.

C. Niezadowoleni (11)
Kto może być niezadowolony z naszych działań? Kto może negatywnie oddziaływać w trakcie realizacji konkursu ale również po wdrożeniu?

•
•
•
•

Firmy zachęcające do „nowoczesnych” form spędzania czasu (czy też animacji czasu wolnego).
Sceptycy mówiący, że takie rzeczy nie powinny być w telefonie lub, że lokalny patriotyzm nie jest ważny.
Prywatni przewodnicy po regionie.

Aplikacja w kolejnej wersji powinna zawierać możliwość tworzenia szlaków turystycznych oraz budowania historii wokół
odbywanej podróży przez użytkownika.
Najważniejsze funkcjonalności na styczeń:
- Ścieżki i autoguide (punkty charakterystyczne)
- Grywalizacja
- Lokalne biznesy (pakiety zwiedzania, ścieżek, gastronomie)
- Integrować z Tradeforce, strava, facebook
- Nanoszenie koordynatow
- Koncentracja na kontent (dobre trasy, pobieranie/przenoszenie na mapy, )
- Korzystanie z wiedzy ekspertów przy tworzeniu tras
- Wysoka jakość tłumaczen (nie zautomatyzowane, korzystanie z native’ów)
-

Ryzyka organizacyjne (10.1)

Integracje, API otoczenie rozwiązania

Gdzie widzimy najtrudniejsze elementy wdrożenia? co może „pójść
nie tak” w trakcie realizacji?

Z jakimi środowiskami albo innymi programami ma współpracować rozwiązanie? Łączyć się z
wybranym API? Z jakimi aplikacjami / usługami? Jakie ograniczenia na rozwiązanie wynikają z tych
wymagań?

•
•

Szczegółowe funkcjonalności rozpisane są na str. 3-4.
•
•
•
•
•

Aplikacja nie odpowiada na żadne poważne
ludzkie potrzeby, przez co wątpliwa jest ilość
osób, które będą z niej korzystać.
Aplikacja będzie kosztowna po premierze.
Bardziej zaawansowane technologie w
aplikacji (mapy itp.) mogą się zacinać, wieszać
przez co wymagają stałego nadzoru.
Jak zachęcić jst do reklamowania aplikacji
Konkurencyjne aplikacje np. Karpating
Potrzeba dużego zespołu moderującego
aplikację
Bardzo mało czasu (firmy przedstawią to co
już mają) - dobra jakość jest prawie
niemożliwa
Sama procedura wyłonienia trwa długo (ok 2
msc) - nie da się zrobić aplikacji w 2 miesiące

Ryzyka techniczne (10.2)
związane bezpośrednio z technologią – ograniczeniami licencyjnymi,
dostępem do pomieszczeń,

- Z aplikacji mogą korzystać osoby 40+, które nie
mają silnych telefonów, więc aplikacja najlepiej
jakby nie była wymagająca.
- Ograniczenia licencyjne
- Dostęp do pomieszczeń – problem będzie
występował tylko w przypadku zamkniętych,
zniszczonych budynków, jednak to nie jest
poważny problem.

Rozwiązania dostarczające technologii mapowych.
Połączenie z mediami społecznościowymi np. Facebook (opcja “tu był
twój znajomy”), Instagram (wstawianie zdjęć).
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OCZEKIWANIA INNE NIŻ FUNKCJONALNE (9)
Zgodność z normą? Z obowiązującymi w organizacjami standardami?

Przyjazny i łatwy interfejs nie wykluczający cyfrowo osób z utrudnieniami w dostępie do technologii. Dodatkowo zgodność z
założeniami standardu WCAG 2.1
Wykonawca ma umieścić aplikację w sklepie Play oraz AppStore oraz utrzymać ją przez okres dwóch lat od opublikowania.
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FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI TURYSTYCZNEJ 3.0 (bazowa i kolejna)
Ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplikacja musi spełniać wymagania dostępności opisane w standardzie WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA
Aplikacja musi umożliwiać korzystanie z interfejsu użytkownika oraz udostępniania treści co najmniej w następujących językach: polski, angielski, ukraiński, słowacki, rumuński, węgierski, niemiecki, czeski, serbski
Jako użytkownik mogę zmienić język interfejsu aplikacji.
Jako użytkownik mogę pobrać trasę podróży offline i korzystać z niej bez dostępu do Internetu.
Korzystanie z aplikacji nie wymaga od użytkownika wgrywania dodatkowego komercyjnego oprogramowania na standardowe urządzenia mobilne pracujące z systemem operacyjnym Android, Windows oraz iOS,
Podczas instalacji aplikacja automatycznie informuje o dokonywanych zmianach ustawień na urządzeniu
Aplikacja zapewnia standard bezpieczeństwa informacji oraz danych (w tym danych osobowych) zgodnie z aktualnym stanem prawnym
Integracja z Facebookiem (z jak największą ilością społecznościowych portali) - lepiej integrować niż budować od zera
Scalenie usług - (w obrębie różnych tematów - zakwaterowanie itp.) - kwestia sporna (agregacja czy specjalizacja)
Powinien być dobry kontent – magnes do aplikacji i dopiero później odznaki i społeczność

Moduł mapy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jako użytkownik mogę przeglądać mapę z naniesionymi obiektami, szlakami o charakterze turystycznym oraz podmiotami turystycznymi (w założeniu muzea itp.) z użyciem narzędzi filtrowania oraz sortowania.
Aplikacja umożliwia wielokryteryjne przeszukiwanie zasobów w celu znalezienia interesujących obiektów
Jako użytkownik mogę wyświetlić szczegóły obiektu lub szlaku lub podmiotu.
Jako użytkownik otrzymuję listę najbliższych rekomendowanych obiektów do zwiedzenia.
Jako użytkownik mogę wyrównywać mapę względem aktualnej mojej lokalizacji.
Jako użytkownik mogę dodawać obiekty, szlaki oraz przedmioty do mapy.
Jako użytkownik mogę dodawać opisy obiektów, szlaków oraz przedmioty do mapy w języku narodowym oraz tłumaczenie w języku angielskim.
Użytkownik może dodawać tłumaczenia w innych językach.
Jako użytkownik mogę zgłaszać uwagi do obiektów, szlaków, podmiotów.
Jako użytkownik mogę znaleźć miejsce w lesie gdzie mogę spać

Moduł planowania podróży
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jako użytkownik mogę dodawać obiekty, szlaki oraz podmioty do trasy podróży.
Jako użytkownik mogę dodawać ciekawostki związane z trasą podróży.
Jako użytkownik mogę dodawać przystanki na trasie podróży.
Jako użytkownik mogę przeglądać rekomendowane trasy podróży.
Jako użytkownik mogę importować udostępniane trasy podróży i je następnie modyfikować.
Jako użytkownik mogę udostępniać szlaki innym użytkownikom.
Jako użytkownik mogę oceniać szlaki oraz pozostawiać komentarze.
Jako użytkownik mogę tworzyć historie z powiązanymi szlakami oraz dodatkowymi informacjami o historii.

Moduł podróżowania
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jako użytkownik mogę włączyć tryb nawigowania po ustalonej wcześniej trasie podróży.
Jako użytkownik mogę dodawać i usuwać obiekty, szlaki oraz podmioty do trasy podróży.
Jako użytkownik mogę dodawać i usuwać przystanki na trasie podróży.
Jako użytkownik mogę zapisywać trasę podróży jako szlak.
Jako użytkownik mogę nadpisywać istniejący mój szlak o informację z bieżącej trasy podróży.
Jako użytkownik otrzymuje wskazówki związane z nawigacją po trasie podróży.
Jako użytkownik otrzymuje ciekawostki związane z odbywaniem trasy.
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26. Jako użytkownik mogę poprosić o informację o aktualnej lokalizacji lub obszarze obiektu, podmiotu turystycznego na terenie, którego się znajduję.
27. Jako użytkownik mogę nazywać dane moje odcinki trasy – budzi poczucie przywiązania (na ile traktujemy to co jest w aplikacji jako nasze)
Moduł profili
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Jako użytkownik mogę wybrać typ profilu z dostępnych: zwiedzający/podróżujący; przewodnik; podmiot turystyczny.
Jako użytkownik mogę edytować profil.
Jako użytkownik mogę wybierać awatar z dostępnych.
Jako użytkownik o profilu podmiotu turystycznego mogę wgrać własne zdjęcia oraz tło do profilu.
Jako użytkownik o profilu podmiotu turystycznego mogę zarządzać informacjami o swoim podmiocie turystycznym umieszczonym na mapie.
Jako użytkownik o profilu przewodnik mogę udostępniać harmonogram wycieczek wraz z proponowaną trasą podróży.
Jako użytkownik o profilu przewodnik lub podmiotu turystycznego mogę ograniczyć dostępność do szlaku czasem lub realizacją innego szlaku lub doświadczeniem użytkownika.
Jako użytkownik o profilu zwiedzający/podróżujący mogę połączyć swój profil z Facebookiem, Instagramem, Google.
Przed uzyskaniem pełnej funkcjonalności profilu (dostęp do dodawania treści) profil musi zostać zaaprobowany przez maderatora/administratora

Moduł społecznościowy
37. Jako użytkownik mogę dodawać nowe obiekty.
38. Użytkownik dodaje treści i nowe obiekty w języku narodowym i/lub angielskim. Tłumaczenie dodawanych treści na pozostałe języki aplikacji powinno odbywać się automatycznie ze wskazaniem nazwy narzędzia wykorzystanego do
automatycznego tłumaczenia.
39. Dodawane przez użytkownika treści i zdjęcia udostępniane są zgodnie z licencją Creative Common – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0
40. Dodawane przez użytkownika treści i zdjęcia muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem lub nazwą profilu
41. Jako użytkownik mogę zgłaszać nieprawidłowości związane z obiektami, szlakami, podmiotami lub trasami.
42. Nowe obiekty lub zmiany treści w obiektach istniejących przed upublicznieniem wymagają akceptacji moderatora
43. Jako użytkownik mogę zgłaszać innych użytkowników w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu lub zasad społeczności.
44. Jako użytkownik mogę dołączyć do podróżowania z innym użytkownikiem.
45. Jako użytkownik mogę zaprosić innego użytkownika do podróżowania.
Moduł grywalizacyjny
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Jako użytkownik zdobywam punkty doświadczenia za odwiedzenie obiektu lub podmiotu turystycznego stosowanie do istotności elementu.
Jako użytkownik zdobywam punkty doświadczenia za inne aktywności związane z korzystaniem z aplikacji (zapraszanie znajomych, przejście X km).
Jako użytkownik zdobywam kolejne poziomy doświadczenia po osiągnięciu odpowiedniej liczby punktów.
Jako użytkownik zdobywam odznaki za przejście trasy.
Jako użytkownik zdobywam specjalne odznaki za dedykowane ścieżki podróżowania.
Jako użytkownik zdobywam nowy awatar za przejście historii złożonej z kilku ścieżek.
Jako użytkownik mogę odczytywać informację za pomocą kodów QR.
Jako użytkownik mogę wygenerować kod QR lub dedykowany kod potwierdzający zrealizowanie szlaku lub historii.
Bardzo proste elementy do znalezienia (jak krasnale we Wrocławiu)
Zaangażować lokalne biznesy -każdy region ma swoje charakterystyczne obiekty (jak krasnale)
Nie jako główny element aplikacji

Moduł administracyjny
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Jako moderator mogę importować obiekty, szlaki, podmioty turystyczne z zewnętrznych baz i plików.
Jako moderator mogę edytować lub usuwać użytkowników, obiekty, szlaki, podmioty turystyczne, trasy podróży.
Jako moderator mogę zatwierdzać dodane przez użytkowników obiekty, szlaki, podmioty turystyczne.
Jako moderator mogę rozpatrywać uwagi dodane przez użytkowników obiekty, szlaki, podmioty turystyczne.
Jako moderator mogę skierować do rozpatrzenia dodane uwagi przez użytkownika o profilu zwiedzający/podróżujący do użytkownika o profilu podmiot turystyczny.
Dodał bym zapis o tym że moderator sprawdza opisy zgłoszenie przed podmioty turystyczne “Jako użytkownik o profilu podmiotu turystycznego mogę wgrać własne zdjęcia oraz tło do profilu. Jako użytkownik o profilu podmiotu turystycznego
mogę zarządzać informacjami o swoim podmiocie turystycznym umieszczonym na mapie.“
63. Ważna jest moderacja – sprawdzanie m.in. jakie trasy dodają uczestnicy

Dotyczy: GovTech – aplikacja turystyczna Europy Karpart

DODATKOWE INFORMACYJNE
1. Źródła danych:
a. rejestry obiektów turystycznych, zabytków, tras i szlaków;
b. informacje zgłaszane przez podmioty turystyczne;
c. użytkownicy.
2. Technologia mapowa:
a. umożliwia przenoszenie danych mapowych w powszechnym rozszerzeniu (np. *.GPX);
b. udostępniona za pomocą otwartych licencji i umożliwiających swobodne modyfikowanie.

3. Harmonogram:
a. 3-4 miesiące na stworzenie aplikacji (na bazie ich aplikacji)
b. Dobrze wejść na początek sezonu turystycznego
c. Kilka miesięcy na samą koncepcję i co dokładnie jest potrzebne

4. Oczekiwania od najlepszych wykonawców:
a. Pomysł i kreatywność (jak to mierzyć??)
b. Zastanowić się jakie są cele (wtedy ocenianie koncepcji będzie proste)
c. Doświadczenie w tworzeniu aplikacji

5. Uwagi:
a.
b.
c.
d.

Z kanwy nie wynikają cele – jakie one są
Czy KPRM chce mierzyć realizację?
Realizacja niemożliwa w tak krótkim czasie
Gdy będzie wizja i cel firmy mogą powiedzieć co mogą zrobić w danym czasie

Kryteria oceny aplikacji
A. Kryteria dopuszczające:
1. Zgodność z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA
2. Dostępność aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android,
Windows, iOS w co najmniej 2 z ostatnich 4 wersji rozwojowych poszczególnych systemów,
3. Dostępność interfejsu użytkownika w wymaganych językach.
Kryteria dopuszczające mają charakter wykluczający – niespełnienie któregokolwiek z kryteriów
wyłącza projekt z dalszej oceny.

B. Analiza użyteczności aplikacji zawierać będzie:
1.
2.
3.
4.
5.

analizę dostępności aplikacji,
analizę ergonomii aplikacji,
analizę odporności na błędy,
analizę architektury informacji,
analizę satysfakcji użytkownika (w tym zapamietywalność „memorability”).

Analiza użyteczności zostanie przeprowadzona przez ekspertów wskazanych przez organizatora
konkursu. Każdy z ekspertów może przyznać w poszczególnych kryteriach od 1 do 10 pkt, przy czym
im większa liczba punktów tym lepiej oceniana jest aplikacji w danym kryterium.

