
 

 

 

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia – Prototyp klikalny 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opracowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu Doradców 

Energetycznych 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla 

Portalu Doradców Energetycznych.  

2. Prototyp klikalny będzie integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia na stworzenie 

“Portalu Doradców Energetycznych” (PDE), który został opisany w załączniku 

„Specyfikacja funkcjonalna dla Portalu Doradców Energetycznych – wyciąg z dokumentu 

(podstawowe elementy OPZ)” do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Prototyp klikalny powinien zostać przygotowany do użytkowania na co najmniej jednej z 

najpopularniejszych przeglądarkach internetowych w ich aktualnych wersjach stabilnych, 

pośród:  

1. Google Chrome  

2. Mozilla Firefox  

3. Microsoft Edge  

4. Prototyp powinien zostać udostępniony Zamawiającemu z dostępem online (ogólnie 

dostępny online dla posiadacza linku), a sam link z dostępem dostarczony w formie 

elektronicznej (wiadomość e-mail) do Zamawiającego oraz dodatkowo przekazać na adres 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydział Projektu 

Doradztwa Energetycznego, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa na zapewnionym 

przez Wykonawcę nośniku cyfrowym typu pendrive w formie edytowalnego pliku, z 

możliwością późniejszej jego modyfikacji.  

5. Prototyp klikalny powinien uwzględniać zależności rozmiaru ekranu (okna przeglądarki) 

na urządzeniach desktopowych, tabletach i telefonach. Ustalone progi dla Responsive web 

design (RWD) to: >1200 pixeli, >1024 pixeli oraz >320 pixeli. 

6. Zamawiający wymaga, by prototyp został stworzony w przy użyciu gotowej biblioteki 

wykorzystującej styl Material Design, zawierającej informacje programistyczne dla 

webdeveloperów ułatwiające ich szybką implementację, na przykład:  

a. lista elementów  

b. lista klas  

c. lista hiperlinków 

7. Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia instrukcji obsługi makiety w formie pliku 

(zakładki) “readme”.  

8. Wybrane elementy konieczne do prezentacji ścieżek użytkownika powinny być 

interaktywne (hiperłącza), ale poszczególne makiety nie muszą zawierać zmiennych 

obrazujących modyfikacje treści wprowadzanych przez użytkownika.  



 

 

9. Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia uwzględni treści i materiały przekazane 

przez Zamawiającego. Prototyp ma zawierać wszystkie elementy zawarte w załączniku 

„Specyfikacja funkcjonalna dla Portalu Doradców Eneretycznych – wyciąg z dokumentu 

(podstawowe elementy OPZ)”  m.in.:   

9.1.  Mapę strony (site map) dla Portalu Doradców Energetycznych (wizualnie) oraz 

uproszczony schemat zależności pomiędzy makietami poszczególnych 

funkcjonalności ujętych w specyfikacji PDE.  

9.2. Klikalne prototypy podstron, które uwzględnią zależności w ścieżkach użytkownika 

(user flow) dla procesów:  

9.2.1. „Raporty” 

9.2.2. „Wydarzenia”  

9.2.3. „Konsultacja” 

9.3. Interaktywne makiety zgodne ze specyfikacją w załączniku  

 Lista konsultacji z całego miesiąca, wersja edytowalna z całego miesiąca, pakiet 

konsultacji z całego miesiąca (widok zatwierdzonego pakietu). 

9.3.1. Raporty (dashboard)  

9.3.1.1. Moje konsultacje  

9.3.1.2. Moja działalność informacyjna  

9.3.1.3. Moja działalność edukacyjna  

9.3.1.4. Moje porady  

9.3.1.5. Działania  

9.3.1.6. Inwestycje 

9.3.1.7. Mój partner  

9.3.1.8. PGN 

9.3.1.9. Raport działania  

 Zawiera możliwość filtrowania wyników 

9.3.2. Wydarzenia 

9.3.2.1. Wydarzenia nowe  

 Publikacja wydarzenia zawierającego dane:  

o Nazwa 

o Gmina 

o Dzień otwarcia 

o Typ działania  

o Liczba osób  

 

Załączniki: 

Załącznik „Specyfikacja funkcjonalna dla Portalu Doradców Eneretycznych – wyciąg z 

dokumentu (podstawowe elementy OPZ)”.  


