OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYZWANIE PKN ORLEN):
„SYSTEM IDENTYFIKACJI POJAZDÓW TANKOWANYCH PRZEZ KLIENTÓW
BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MOBILNEJ PKN ORLEN”

#flotapodkontrolą
WPROWADZENIE
Wprowadzenie w aplikacji mobilnej dla klientów flotowych dodatkowego innowacyjnego
mechanizmu związanego z identyfikacją tankowanego pojazdu, zwiększy zaufanie
zarządzających flotami do tej usługi. Wierzymy, że wdrożenie nowego zautomatyzowanego
rozwiązania weryfikującego pojazd, z jednej strony wpłynie na promocję usługi i pozyskanie
nowych klientów flotowych przez PKN ORLEN, którzy chcieliby skrócić czas postoju na
stacjach poprzez wykorzystywanie technologii płatności mobilnych. Z drugiej zaś, pomoże
nam zachęcić dotychczasowych niezdecydowanych klientów flotowych PKN ORLEN do
udostępnienia tej usługi swoim pracownikom.

II WIZJA:
W wyniku realizacji zamówienia i wdrożenia mechanizmu sprawnej identyfikacji pojazdu
tankowanego, spodziewamy się zwiększenia zainteresowania klientów biznesowych
wykorzystaniem mechanizmu płatności bezobsługowych przy wykorzystaniu kart flotowych.
W efekcie klienci PKN ORLEN zauważą krótsze kolejki zarówno w sklepie jak i przy samych
dystrybutorach.

Wdrożenie

nowego

mechanizmu

pozwoli

na

uproszczenie

i

zautomatyzowanie dotychczasowego sposobu weryfikacji tankowanych pojazdów przy
zachowaniu wysokiej satysfakcji klientów z korzystania z tej aplikacji.

III CEL ROZWIĄZANIA ORAZ OCZEKIWANE FUNKCJONALNOŚCI:
Celem postępowania będzie opracowanie koncepcji, a następnie rozwiązania technicznoinformatycznego do zintegrowania z obecnymi systemami Stacji Paliw PKN ORLEN
umożliwiającego automatyczną identyfikację pojazdów firmowych przypisanych do kart
flotowych dla kierowców realizujących płatności przy dystrybutorze przy użyciu aplikacji
mobilnej dla klientów biznesowych (flotowych).

Weryfikacja powinna identyfikować pojazd, który dokonał tankowania. Te informacje są
niezbędne do przeprowadzenia po stronie PKN ORLEN procesu kontroli czy taki pojazd jest
uprawiony do tankowania (czy odpowiada przypisanej do tego pojazdu karcie flotowej).
Zadanie obejmuje aspekt identyfikacji pojazdu z całkowitym pominięciem lub
ewentualnie minimalnym udziałem kierowcy czy obsługi Stacji Paliw.
Obecnie w przypadku transakcji realizowanych przy kasie (bez użycia aplikacji mobilnej) taka
weryfikacja realizowana jest przez Pracownika Stacji Paliw (poprzez weryfikację numeru
rejestracyjnego zatankowanego pojazdu), natomiast w przypadku transakcji realizowanej
przy użyciu aplikacji mobilnej – obecnie PKN ORLEN poszukuje stosunkowo intuicyjnego,
łatwego w obsłudze i skutecznego mechanizmu weryfikacji takich pojazdów (kluczowa
potrzeba, którą adresujemy w niniejszym wyzwaniu).
Istotne jest, aby rozwiązanie w zakresie identyfikacji pojazdu, nie było oparte o
wykorzystanie infrastruktury CCTV należącej do Stacji Paliw.
Dużym uproszczeniem dla autorów rozwiązania powinien być fakt, iż nie oczekujemy od
zaproponowanego

rozwiązania

dokonywania

weryfikacji

uprawnień

kierowców

(procesu weryfikacji zgodności z danymi zgromadzonymi w wewnętrznych systemach PKN
ORLEN). Proces ten będzie odbywał się w oparciu o istniejące wewnętrzne systemy
PKN ORLEN.

Zamawiający podzielił oczekiwania względem użytkowników docelowych Systemu:
Użytkownik
Użytkownicy

Oczekiwania od Systemu
końcowi

pojazdów flotowych

(kierowcy)

Weryfikacja powinna identyfikować pojazd,
który dokonał tankowania. Te informacje
są niezbędne do kontroli po stronie PKN
ORLEN czy pojazd jest uprawiony do
takiego tankowania.
• Zadanie obejmuje aspekt identyfikacji
pojazdu z pominięciem lub minimalnym
udziałem kierowcy oraz obsługi Stacji
Paliw.
• •

Obecnie

w przypadku

transakcji

realizowanych przy kasie (bez użycia
aplikacji

mobilnej)

taka

weryfikacja

realizowana jest przez Pracownika Stacji
Paliw, natomiast w przypadku transakcji
realizowanej
obecnie

w

PKN

aplikacji
ORLEN

mFlota
nie

–

posiada

mechanizmu weryfikacji.
Osoby odpowiedzialne w PKN ORLEN za •

Wygenerowanie przez system raportu w

udostępnienie i rozliczanie transakcji mFlota

dowolnym cyklu (za dany okres) lub

oraz

wywołanie

właściciele/

podmioty

zarządzające

alertu

w

zakresie

nieuprawnionej transakcji przy użyciu

flotami pojazdów

aplikacji mFlota.

Zamawiający zdefiniował główne funkcje Rozwiązania/Systemu jako:
•

W zależności od potrzeb uruchomienie identyfikacji zatankowanego pojazdu i zwrócenie
(przekazanie) tej informacji do systemów IT wdrożonych w PKN ORLEN. Zadanie
obejmuje aspekt identyfikacji pojazdu z pominięciem lub z minimalnym udziałem
kierowcy lub zerowym lub minimalnym udziałem obsługi Stacji Paliw;

•

Rozwiązanie powinno w zależności od wyboru kierowcy („nr rejestracyjny pojazdu” lub
„okaziciel”) dokonać identyfikacji pojazdu i zwrócić odpowiednią informację do aplikacji
mobilnej lub rozwiązanie dokona takiej identyfikacji na poziomie backendu.

•

Etap/działanie dotyczące weryfikacji uprawnień kierowców na bazie informacji
dostarczonych przez rozwiązanie będzie odbywało się na poziomie wewnętrznych
istniejących systemów PKN ORLEN (dlatego nie będzie konieczności udostępniania i
przetwarzania danych przez PKN ORLEN).

•

Wdrożenie

rozwiązania

(weryfikacja/identyfikacja

na

etapie

pojazdu)

nie

pilotażu
powinno

na
być

5
oparte

Stacjach
o

Paliw

wykorzystanie

zamontowanej infrastruktury należącej do Stacji Paliw (szczególnie wykorzystanie
CCTV należącej do PKN ORLEN). Oferent musi zapewnić odpowiednio certyfikowany
sprzęt, zgodny z wymogami na tego typu obiektach w szczególności, gdy rozwiązanie
opiera się o montaż sprzętu na dystrybutorach.
•

Zaadresowanie potrzeb właścicieli firm flotowych w zakresie uszczelnienia procesu
przypisywania tankowania do właściwych pojazdów oraz wdrożenie mechanizmów
kontroli tankowanych pojazdów flotowych w celu wyeliminowania nadużyć.

•

Przygotowanie szczegółowego opisu rozwiązania, mechanizmów jego funkcjonowania i
opisu realizacji w postaci dokumentacji technicznej.

•

Rozwiązanie powinno udostępniać informację o tym jaki pojazd został zatankowany
przy opcji, gdzie płatność jest realizowana przy dystrybutorze za pomocą smartphone’a
przy użyciu istniejącej aplikacji mobilnej mFlota.

•

W składanych przez Uczestników Rozwiązaniach Konkursowych istotne jest, aby były
one efektem prac uwzględniających najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniały
co najmniej minimalne wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

•

PKN ORLEN oczekuje, ze system nie będzie wymagał transferu danych o transakcjach
do systemów zewnętrznych (poza PKN ORLEN).

Zamawiający w procesie Konkursu wybierze te prace konkursowe, które najpełniej
realizować będą cel Konkursu oraz w ramach opcji rozwojowych zaoferują najwięcej
funkcjonalności ponad te określone w Regulaminie i w Opisie przedmiotu Konkursu.

IV ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI
ROZWIĄZAŃ
1.

Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w I Etapie Konkursu:
a) Szczegółowy zrozumiały opis koncepcji i mechanizmu działania proponowanego
rozwiązania

wraz

z potwierdzeniem

możliwości

operacyjnego

wdrożenia

oraz

skalowania tego rozwiązania (tzw. Proof of Concept);
b) Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla jednej
Stacji Paliw z wyszczególnieniem kosztów stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych
oraz software’owych oraz kosztów utrzymania (dla celów wyceny proszę założyć per
jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży paliwowych
na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów paliwowych dla
jednej Stacji Paliw);
c) Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla
wdrożenia

pilotażowego

dla

5

Stacji

Paliw

z

wyszczególnieniem

kosztów

stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych/software’owych oraz kosztów utrzymania
(dla celów wyceny proszę założyć per Stacja – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10
pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie
100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
d) Przedstawienie szacunkowych całkowitych kosztów (tzw. TCO) dla wdrożenia dla
1.700

Stacji

Paliw

z

wyszczególnieniem

kosztów

stałych/zmiennych,

kosztów

hardware’owych oraz software’owych oraz kosztów utrzymania lokalizacjach (dla celów
wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10
pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie
100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw). Przy czym rollout/wdrożenie w pełnej

skali będzie przedmiotem odrębnego procesu zakupowego, niemniej jednak koszt
wyskalowania jest istotnym kryterium oceny atrakcyjności rozwiązania);
e) Opis wdrożenia proponowanego rozwiązania powinien wyszczególnić po czyjej
stronie są poszczególne prace (zadania, role, odpowiedzialność, zakres i czas
gwarancji);
f) Ramowy plan i harmonogram wdrożenia pilotażowego dla 5 Stacji Paliw.
g) Wszelkie prace wykonywane na Stacji Paliw będą musiały być skoordynowane i
realizowane przy udziale odpowiednich jednostek serwisowo-utrzymaniowych PKN
ORLEN. Dodatkowo członkowie zespołu Wykonawcy będą musiały przejść szkolenie z
zakresu BHP (PKN ORLEN będzie w stanie zorganizować takie szkolenia po wskazaniu
listy pracowników).

2.

Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w II Etapie Konkursu:
a) Oczekujemy dostarczenia działającej wersji produkcyjnej demonstracyjnej (w
warunkach laboratoryjnych, TRL – poziom min. 7). Rozwiązania współpracującego z
aplikacjami

mobilnymi

PKN

ORLEN

(działającego

już

w

wersji

demonstracyjnej/testowej) w formie:
- biblioteki/SDK pozwalającej na użycie jej w oferowanej przez PKN ORLEN aplikacji
mobilnej mFlota dla platform iOS i Android®
- integrującej się z backendem powyższych aplikacji.
b) Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla jednej
Stacji

Paliw

z

wyszczególnieniem

kosztów

stałych/zmiennych,

kosztów

hardware’owych/software’owych oraz kosztów utrzymania (dla celów wyceny proszę
założyć per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży
paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów
paliwowych dla jednej Stacji Paliw);
c) Przedstawienie całkowitej wyceny proponowanego rozwiązania (tzw. TCO) dla
wdrożenia

pilotażowego

dla

5

Stacji

Paliw

z

wyszczególnieniem

kosztów

stałych/zmiennych, kosztów hardware’owych/software’owych oraz kosztów utrzymania
Łącznie realizacja pilotażowa będzie dotyczyła do 100 pistoletów paliwowych (Stacje
Paliw rozlokowane w 5 różnych miejscach w Polsce, dla celów wyceny proszę założyć
per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży
paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów
paliwowych dla jednej Stacji Paliw);

d) Przedstawienie szacunkowych całkowitych kosztów (tzw. TCO) dla wdrożenia na 1.700
Stacji

Paliw

z

wyszczególnieniem

kosztów

stałych/zmiennych,

kosztów

hardware’owych oraz software’owych oraz kosztów utrzymania lokalizacjach (dla celów
wyceny proszę założyć per jedna Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10
pistoletów/węży paliwowych na jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie
100 pistoletów paliwowych dla jednej Stacji Paliw). Przy czym rollout/wdrożenie w
pełnej skali będzie przedmiotem odrębnego procesu zakupowego, niemniej jednak
koszt wyskalowania jest istotnym kryterium oceny atrakcyjności rozwiązania);
e) Aplikacja mFlota lub backend powinny być klientem planowanego rozwiązania.
f) Wersja DEMO powinna móc zademonstrować przypadki:
-

gdy Kierowca wybiera „OKAZICIEL” i tym samym nie wykonuje się identyfikacja
pojazdu,

- oraz przypadki gdy identyfikacja się wykonuje z wynikami „POZYTYWNY”,
„NEGATYWNY” (pojazd inny niż wybrany przez kierowcę) i brak identyfikacji.
g) Szczegółowy plan wdrożenia (zakres, zadania i podział ról oraz harmonogram);
h) Oczekujemy przedstawienia szczegółowej analizy po przetestowaniu przez PKN
ORLEN rozwiązania w wersji demonstracyjnej (raport);
i) Specyfika warunków koniecznych dla uruchomienia rozwiązania konieczna do
wykonania przez PKN ORLEN.

V MIERNIKI SKUTECZNOŚCI WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO ROZWIĄZANIA
1. Identyfikacja tankowanego pojazdów na poziomie >95% (realizacji tankowań przy
użyciu mFlota);
2. Pozytywna ocena właścicieli firm flotowych oferowanego rozwiązania (tzw. user
experience) na poziomie >70% przebadanych klientów (zostanie przeprowadzona
ankieta po wdrożeniu pilotażowym);
3. Integracja z aplikacjami mobilnymi PKN ORLEN funkcjonującymi w oparciu o
następujące systemy:
o

o

Systemy mobilne:
▪

Android®

▪

iOS

Backend:
▪

WEBApi

4. Zgodność z GDPR - system nie może umożliwić "śledzenia" użytkownika poza stacją
benzynową. Rozwiązanie/system powinno identyfikować tylko te pojazdy, których
użytkownicy zdecydowali się na korzystanie z opcji płatności mobilnej mFlota;
5. Bezpieczeństwo (zapewnienie, że nie można zmanipulować wyniku rozpoznania np.
poprzez „man in the middle”), a także zapewnienie, że wszelkie dane będą mogły być
odczytane tylko przez PKN ORLEN;
6. Latency (opóźnienie) - powinno być mniejsze, niż 3000ms, aby doświadczenie
użytkownika było płynne;
7. Kompatybilność z aktualnymi oraz nowymi generacjami telefonów, które wchodzą na
rynek (przedstawienie wyników testów).

VI KRYTERIA I ETAPU: Jak weryfikujemy propozycje/aplikacje spływające w I etapie?
Ocenie podlega:
Kryterium

Waga

A) Kryteria jakościowe:

70%

1. Atrakcyjność i

30%

Komentarz

Poziom zaangażowania po stronie

użyteczność

końcowego użytkownika, liczba koniecznych

mechanizmu dla

dodatkowych kroków/działań do wykonania

użytkownika (User

po stronie użytkownika aplikacji mFlota

Experience).
1. Skuteczność

20%

Oczekujemy

min.

95%

skuteczności

rozwiązania na

identyfikacji (rozpoznawalności) tankowanych

poziomie 95%

pojazdów.

2. Odporność

10%

Niezawodność

działania

oświetleniowych

w

różnych

czy

różnych

mechanizmu na

warunkach

zmienne warunki na

warunkach i czynnikach atmosferycznych np.

Stacjach Paliw

deszcz, śnieg, wiatr, zabrudzenie pojazdów
itp.

3. Szacowany czas
wdrożenia na etapie
pilotażu

5%

Czas

niezbędny

do

przygotowania

wdrożenia rozwiązania na 5 Stacjach Paliw.

i

4. Dodatkowe

5%

funkcjonalności

Funkcjonalności

oferowane

przez

rozwiązanie, które mogą w przyszłości zostać
wykorzystane przez Zamawiającego (opcje
rozwojowe do wykorzystania w innych celach
biznesowych).

B) Kryterium cenowe:

30%

1. Całkowita

30%

Należy wziąć pod uwagę, zarówno konieczne

kosztochłonność

koszty po

inwestycji w

ewentualne konieczne nakłady po stronie

przygotowanie,

klienta PKN ORLEN - właściciela floty, jeżeli

wdrożenie oraz

proponowane rozwiązanie będzie wymagało

operacyjne

np. zamontowania dodatkowego sprzętu czy

funkcjonowanie

urządzenia w pojeździe).

rozwiązania

stronie PKN

ORLEN,

jak

i

( koszty

utrzymania ) na 1700
Stacjach Paliw w Polsce
– tzw. TCO (Total Cost
of Ownership).

VII KRYTERIA II ETAPU: Jak weryfikujemy rozwinięcie aplikacji I Etapu i jej zbieżności do
głównego celu?
Kryterium

Waga

A) Kryteria jakościowe:

60%

1.

Atrakcyjność

i 20%

użyteczność

Komentarz

Poziom zaangażowania po stronie
końcowego użytkownika, liczba koniecznych

mechanizmu

dla

użytkownika

(User

dodatkowych kroków/działań do wykonania
po stronie użytkownika aplikacji mFlota

Experience).
5. Skuteczność

20%

Oczekujemy

min.

95%

skuteczności

rozwiązania na

identyfikacji (rozpoznawalności) tankowanych

poziomie 95%

pojazdów.

6. Odporność

10%

Niezawodność

działania

oświetleniowych

w

różnych

czy

różnych

mechanizmu na

warunkach

zmienne warunki na

warunkach i czynnikach atmosferycznych np.

Stacjach Paliw

deszcz, śnieg, wiatr, zabrudzenie pojazdów
itp.

7. Szacowany czas

5%

wdrożenia w pełnej

Czas

niezbędny

do

przygotowania

i

wdrożenia rozwiązania dla 1700 Stacji Paliw.

skali
8. Dodatkowe

5%

funkcjonalności

Funkcjonalności

oferowane

przez

rozwiązanie, które mogą w przyszłości zostać
wykorzystane przez Zamawiającego (opcje
rozwojowe do wykorzystania w innych celach
biznesowych).

B) Kryterium

40%

cenowe:
1. Całkowita

40%

Należy wziąć pod uwagę, zarówno konieczne

kosztochłonność

koszty po

inwestycji w

ewentualne konieczne nakłady po stronie

przygotowanie,

klienta PKN ORLEN - właściciela floty, jeżeli

wdrożenie oraz

proponowane rozwiązanie będzie wymagało

operacyjne

np. zamontowania dodatkowego sprzętu czy

funkcjonowanie

urządzenia w pojeździe).

stronie PKN

ORLEN,

jak

i

rozwiązania ( koszty
utrzymania ) na 1700
Stacjach Paliw w Polsce
– tzw. TCO (Total Cost
of Ownership).

VIII MATERIAŁY DO KONKURSU
ZAMAWIAJĄCEGO STANOWIĄ:

UDOSTĘPNIANE

UCZESTNIKOM

PRZEZ

a. Na Etapie I Konkursu:
• Informacje dotyczące sposobu funkcjonowania systemu płatności mFlota (opis na
Sklepach Google Play i/lub App Store);

• Regulaminem mobilnej obsługi Transakcji mFLOTA ORLEN, dostępne na stronie
internetowej pod adresem: https://flota.orlen.pl/Artykul/aplikacja-mobilna-mflotaorlen.
b. Na Etapie II Konkursu:
• Krótki opis architektury systemu rozliczania transakcji oraz wykorzystywane
systemy (POS, backend, weryfikacyjne, technologia komunikacji itp.). Zostanie
udostępniony dla podmiotów, które przejdą do etapu 2 i podpiszą umowę o
zachowaniu Tajemnicy przedsiębiorstwa;
• Informacje dotyczące niezbędnych atestów dla urządzeń;
• Udostępnienie aplikacji testowej mFlota;
• Informacje dotyczące niezbędnych atestów dla urządzeń na Stacjach Paliw.

IX BUDŻET I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
a. Całkowity budżet w ramach planowanego zamówienia na wdrożenia pilotażowe do 500
tys. PLN netto i obejmuje zarówno zakup niezbędnej infrastruktury oraz sprzętu
wymaganego do prawidłowego i pełnego funkcjonowania systemu, jak i koszty
potrzebnych licencji i certyfikatów.
b. Realizacja będzie obejmowała wdrożenie na 5 Stacjach Paliw w różnych formatach i
wielkościach wybranych przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże dokładną listę
lokalizacji po wyborze finalisty Konkursu. Łącznie realizacja pilotażowa będzie
dotyczyła do 100 pistoletów paliwowych (dla celów wyceny proszę założyć per jedna
Stacja Paliw – 20 stanowisk, 10 dystrybutorów po 10 pistoletów/węży paliwowych na
jednym dystrybutorze (po 5 po każdej stronie), łącznie 100 pistoletów paliwowych dla
jednej Stacji Paliw);
X NAGRODY DLA FINALISTÓW I ETAPU:
a.

I nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

b.

II nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

c.

III nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

d.

IV nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

e.

V nagroda: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

XI NAGRODY DLA FINALISTÓW II ETAPU:

a. I nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
b. II nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
c. III nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
d. IV nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
e.

V nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)

