
 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 

01/DIS/SiM/FFW/2020 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dane techniczne dot. Platformy: 

1. Platforma w zakresie contentowym została zbudowa w oparciu o autorski framework 

(wykorzystujący technologie: HTML5, CSS, JS), który nie zawiera, ani nie korzysta z rozwiązań 

open-source CMS typu Wordpress. Do wykonania strony został wykorzystany PHP w wersji 7.2.19 

oraz baza danych MySQL w wersji 5.7.27 

2. W zakresie contentu logowanego – wykorzystana jest technologia Java i framework  Angular plus 

biblioteki dedykowane  

 

Słownik: 

Challenge – konkurs ogłaszany przez organizacje/firmy, które poszukują innowacji społecznych 

będących odpowiedzią na problem społeczny, przed jakim stoją/jaki próbują rozwiązać. Dla zwycięzcy 

konkursu przewidziana jest jakaś forma nagrody (kontrakt, nagroda pieniężna, etc).  

Solution – innowacja społeczna, która może być zgłoszona w odpowiedzi na konkurs lub opublikowana 

niezależnie na Platformie w celach promocyjnych. Solution może opublikować osoba prywatna lub  

organizacja/firma.  

Problem – problem społeczny, przed jakim stoi organizacja/firma, ale nie ma środków by sfinansować 

jego rozwiązanie. Publikując problem na Platformie szuka podpowiedzi jak go rozwiązać, wolontariuszy, 

którzy zaangażują się w jego rozwiązanie, darczyńców/sponsorów, którzy przekażą środki niezbędne do 

podjęcia działań. Problemu nie mogą publikować osoby prywatne. 

Submissions – wspólna nazwa dla challenge, solution i problem 

Uwaga: przedstawiony poniżej zakres głównych prac stanowi propozycję kierunku modyfikacji 

poszczególnych elementów Platformy. Jednocześnie każdy z nich zostanie szczegółowo 

doprecyzowany z wybranym Wykonawcą w oparciu o UX i rekomendacje Wykonawcy.  
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Element/proces/funkcjonalność 

podlegające modyfikacji 
Zakres głównych prac  Cel prac 

ZGŁASZANIE „SOLUTION” 

I. Proces zgłaszania 
„solution” na ogłoszony 
„challenge”/konkurs 
(funkcjonalność „add 
solution”) 

1. Modyfikacja etapów (obecnie 3), 
pozwalających zgłosić „solution”  w 
odpowiedzi na wybrany 
„challenge”/konkurs, tj.:  

a) Usunięcie opcji „select solution” 
(etap 1); 

b) Modyfikacja formularza „solution 
info” (etap 2) – zgodnie ze 
zmianami opisanymi w punkcie II 
(formularz „solution info”); 

c) Opracowanie 
graficzne/przygotowanie 
mokupów i zaimplementowanie 
nowego widoku „summary” (etap 
3) – to jednocześnie podgląd 
publicznie dostępnego widoku 
danego „solution”; 

d) Zaimplementowanie nowego 
widoku pojedynczego „solution”; 

e) Zmiana nazw etapów.  

2. Dodanie do dropdowna pod 
przyciskiem „add submission” (w 
górnym menu) nowego 
przycisku/opcji typu „weź udział w 
konkursie” z przekierowaniem do 
podstrony z listą 
„challenges”/konkursów  lub po 
wybraniu „add solution” dodanie 
opcji pozwalającej użytkownikowi 
wybrać, czy chce zgłosić 
niezależne solution  czy w 
odpowiedzi na konkurs – do 
ustalenia i potwierdzenia na etapie 
prac koncepcyjnych/UX z 
wybranym Wykonawcą. 

Usprawnienie/poprawa 

procesu zgłaszania 

solutions” w odpowiedzi na 

ogłoszony 

„challenge”/konkurs, a w 

konsekwencji zwiększenie 

liczby zgłoszeń  

 

 

II. Formularz „solution info”  

1. Opracowanie nowego nazewnictwa 
dla poszczególnych części 
formularza i pól do wypełnienia (wg 
wstępnej koncepcji przygotowanej 
przez Zamawiającego); 

2. Zmiana i opracowanie komunikatów 

Ułatwienie użytkownikom 

wypełniania formularza. 

Uniknięcie ewentualnych 

wątpliwości pojawiających 

się po stronie użytkowników 

na etapie uzupełniania 
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w placeholderach; 

3. Zmiana i opracowanie treści 
komunikatów stanowiących 
wyjaśnienia do poszczególnych 
części formularza (ewentualnie 
dodanie brakujących komunikatów);   

4. Modyfikacja liczby pól do 
wypełnienia +/- 4; 

5. Zmiana statusów pól 
(opcjonalne/obligatoryjne). 

 

formularza. 

Skrócenie czasu 

niezbędnego do wypełnienia 

formularza. 

Dostarczenie możliwie 

wyczerpującego i 

atrakcyjnego  opisu 

innowacji. 

Zwiększenie 

prawdopodobieństwa, że 

dany użytkownik wróci na 

Platformę  biorąc udział w 

kolejnym konkursie. 

III. Przygotowanie i 
zaimplementowanie 
nowego formularza 
pozwalającego opisać i 
niezależnie opublikować 
innowacje społeczne – w 
tym przypadku innowacja 
zamieszczana jest na 
Platformie dla celów 
promocyjnych, nie 
stanowi odpowiedzi na 
ogłoszony konkurs. 

1. Przygotowanie formularza we 
współpracy z Zamawiającym; 

2. Formularz musi pozwalać na 
opisanie innowacji społecznych w 
możliwie pełny i atrakcyjny sposób, 
a także przewidywać możliwość 
zamieszczenia informacji dot. 
potrzeb/oczekiwań twórców danej 
innowacji,  np. pozyskanie 
inwestorów; 

3. Prace związane z przygotowaniem i 
zaimplementowaniem nowego 
formularza wymagają 
przygotowania projektów widoku 
samego formularza, widoku 
podsumowania przed 
opublikowaniem na Platformie i 
widoku po opublikowaniu; 

4. Przygotowanie i 
zamiplementowanie widoku 
opisanej innowacji na stronie 
głównej i na podstronach – 
zbieżnego z projektami graficznymi 
innych obiektów tj. Solutions, 
Problems i Challenges.   

Stworzenie bazy innowacji 

społecznych ułatwiającej 

dotarcie i nawiązanie 

współpracy z ich twórcami.  

 

Promowanie innowacji 

społecznych i ułatwienie ich 

twórcom nawiązania 

współpracy z potencjalnymi 

odbiorcami, klientami, 

inwestorami itp.  
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ZGŁASZANIE „PROBLEM” 

IV. Proces publikowania 
„problem” (funkcjonalność 
„add problem”)  

1. Modyfikacja etapów (obecnie 2), 

pozwalających opublikować 

„problem”, tj: 

a) Modyfikacja formularza „problem 
info” (etap 1) – zgodnie ze 
zmianami opisanymi w punkcie 
V (formularz „problem info”); 

b) Opracowanie graficzne/ 
przygotowanie mokupów  i 
zaimplementowanie nowego 
widoku „summary” (etap 2) – to 
jednocześnie podgląd publicznie 
dostępnego widoku danego 
„problem”; 

c) Zaimplementowanie nowego 
widoku pojedynczego „problem”; 

d) Zmiana nazw etapów. 

2. Wyłączenie opcji „publish as a 
challenge”. 

Uczynienie procesu bardziej 

przyjaznym, a w 

konsekwencji zwiększenie 

liczby publikowanych 

„problems”. 

 

V. Formularz „problem info”  

1. Opracowanie nowego nazewnictwa 
dla poszczególnych części 
formularza i pól do wypełnienia (wg 
wstępnej koncepcji przygotowanej 
przez Zamawiającego); 

2. Zmiana i opracowanie komunikatów 
w placeholderach;  

3. Zmiana i opracowanie treści 
komunikatów stanowiących 
wyjaśnienia do poszczególnych 
części formularza (ewentualnie 
dodanie brakujących komunikatów);   

4. Modyfikacja liczby pól do 
wypełnienia +/- 4; 

5. Zmiana statusów pól 
(opcjonalne/obligatoryjne). 

 

Ułatwienie użytkownikom 

wypełniania formularza. 

Uniknięcie ewentualnych 

wątpliwości pojawiających 

się po stronie użytkowników 

na etapie uzupełniania 

formularza. 

Skrócenie czasu 

niezbędnego do wypełnienia 

formularza. 

Dostarczenie kompletnych 

treści, które mogą być  

ważne dla osób chcących 

zaangażować się w 

rozwiązanie danego 

problemu.  
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ZGŁASZANIE „CHALLENGE” 

VI. Proces publikowania 
„challenges”/konkursów 
(funkcjonalność „add 
challenge”)  

1. Modyfikacja etapów (obecnie 3)  
pozwalających opublikować 
„challenge”/konkurs, tj.: 

a) Usunięcie opcji „select problem” 
(etap 1);  

b) Zmiana nazwy etapu 1;  

c) Przeniesienie do etapu 1  
formularza „problem info”;  

d) Modyfikacja formularza 
„challenge info” (etap 2) –  
zgodnie ze zmianami opisanymi 
w punkcie VII (formularz 
„challenge info”); 

e) Opracowanie graficzne / 
przygotowanie mokupów  i 
zaimplementowanie nowego 
widoku summary – to 
jednocześnie podgląd publicznie 
dostępnego widoku danego 
„challenge”/konkursu; 

f) Zaimplementowanie nowego 
widoku pojedynczego 
„challenge”/konkursu; 

g) Zmiana nazw etapów. 

2. Wyłączenie komunikatu „Before 
adding the challenge you need 
to….” pojawiającego się po 
wybraniu opcji „add challenge”  z 
dropdowna pod przyciskiem „add 
submission”. 

Usprawnienie/poprawa 

procesu ogłaszania 

„challenges”/konkursów. 

Zwiększenie 

prawdopodobieństwa, że 

dany użytkownik wróci na 

Platformę publikując kolejny 

konkurs. 

VII. Formularz „challenge info” 
służący do opisania  
warunków konkursu  

1. Opracowanie nowego nazewnictwa 
dla poszczególnych części 
formularza i pól do wypełnienia (wg 
wstępnej koncepcji przygotowanej 
przez Zamawiającego); 

2. Zmiana i opracowanie komunikatów 
w placeholderach; 

3. Zmiana i opracowanie treści 
komunikatów stanowiących 
wyjaśnienia do poszczególnych 
części formularza (ewentualnie 

Ułatwienie użytkownikom 

wypełniania formularza. 

Uniknięcie ewentualnych 

wątpliwości pojawiających 

się po stronie użytkowników 

na etapie uzupełniania 

formularza. 

Skrócenie czasu 

niezbędnego do wypełnienia 
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dodanie brakujących komunikatów);   

4. Modyfikacja liczby pól do 
wypełnienia +/- 4; 

5. Zmiana statusów pól 
(opcjonalne/obligatoryjne). 

formularza. 

Dostarczenie kompletnego i 

skondensowanego opisu 

konkursu i wymagań wobec 

poszukiwanych innowacji. 

Zwiększenie 

prawdopodobieństwa, że 

dany użytkownik wróci na 

Platformę publikując kolejny 

konkurs. 

POZOSTAŁE PRACE 

VIII. System filtrowania i 
sortowania  
opublikowanych innowacji 
(„solutions”), problemów 
(„problems”) i konkursów 
(„challenges”) oraz 
organizacji 
zarejestrowanych na 
Platformie 

1. Dodanie po ok. 5 nowych kategorii 
do obecnych katalogów filtrów 
(Jeden wspólny katalog 
dedykowany solution, problems i 
challenges oraz jeden dedykowany 
organizacjom);  

2. Weryfikacja i ewentualnie usunięcie 
wybranych filtrów spośród 
aktualnego katalogu; 

3. Wprowadzenie nowych filtrów może 
wymagać zmian w formularzach 
służących opisaniu innowacji, 
problemów i konkursów oraz 
formularzu do rejestrowania 
organizacji – ich modyfikacja jest 
elementem Zamówienia; 

4. Dodanie opcji sortowania i 
filtrowania na widoku dowolnego 
„challenge” pozwalającego filtrować 
i sortować zgłoszenia, które 
wpłynęły w odpowiedzi na dany 
konkurs. 

Ułatwienie użytkownikom 

przeszukiwania opisów 

innowacji „solutions”. 

IX. Widok profilu organizacji 

Przygotowanie i zaimplementowanie 

nowego projektu graficznego profilu 

organizacji oraz zbiorczego widoku 

organizacji zarejestrowanych na 

platformie 

https://skyrocketplatform.eu/organization

s 

Zwiększenie widoczności 

organizacji  na Platformie. 

Udostępnienie organizacjom 

przestrzeni (profili), dzięki 

którym zaprezentują swoją 

działalność.  

X. Proces tworzenia kont na Weryfikacja ścieżki rejestracji organizacji Skrócenie ścieżki rejestracji 

https://skyrocketplatform.eu/organizations
https://skyrocketplatform.eu/organizations
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Platformie na Platformie i zaproponowanie 

rozwiązania ułatwiającego rejestrację 

organizacji.  

konta organizacji na 

Platformie. 

XI. Copywriting/ UX writing 

Weryfikacja i redakcja (bądź 

przygotowanie nowych) treści / tekstów 

na stronie głównej, podstronach i innych 

elementach tekstowych widocznych dla 

użytkowników – także po zalogowaniu 

(uwzględniając nazwy zakładek+ 

dropdowny, przyciski, tooltipy, 

komunikaty nawigujące użytkowników,  

m.in. na etapie odpowiadania na 

konkurs, publikowania innowacji, 

problemów, ogłaszania konkursów. 

Dostarczenie kompletnej 

informacji o możliwościach 

oferowanych przez 

Platformę.  

Zatrzymanie użytkownika na 

Platformie (założenie konta, 

opublikowanie submission).  

XII. Przygotowanie infografiki 
ilustrującej 
funkcjonalności dostępne 
na Platformie 

Przygotowanie i zaimplementowanie 

grafiki na stronie głównej. 
 

XIII. Górne menu – przycisk 
„Submissions” 

Dodanie do dropdowna pod przyciskiem 

„Submissions” kategorii „All”. 
 

XIV. Dashboard 

1. Przygotowanie i 
zaimplementowanie liftingu widoku 
górnego menu Dashboardu + 
zmiany w nazewnictwie zakładek 
(by odróżnić je od fixed menu 
przypiętego do górnej krawędzi 
strony); 

2. Przygotowanie i 
zaimplementowanie nowego 
widoku skrzynki mailowej 
(massages).  

Ułatwienie użytkownikom 

korzystania z Dashboardu. 

XV. „About the project” 
Przygotowanie i zaimplementowanie 
nowego widoku „About the project”. 

 

XVI. Academy + moduły  
Przygotowanie i zaimplementowanie 
nowego widoku zakładki Academy oraz 
każdego z modułów. 

Odejście od ciągu tekstu 

wymagającego scrollowania, 

by zapoznać się z całą 

zawartością poszczególnych 

modułów / uatrakcyjnienie 

widoku. 
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XVII. Example Use cases 
Przygotowanie i zaimplementowanie 
nowego widoku. 

Odejście od ciągu tekstu 

wymagającego scrollowania 

by zapoznać się z każdym 

casem/ uatrakcyjnienie 

widoku.  

XVIII. Popular Voting 

Analiza systemu „popular voting” 
umożliwiającego oddanie przez 
użytkowników głosu na „solution” 
zgłoszone na konkurs – usprawnienie 
lub ewentualne wyłączenie. 

 

XIX. Bookmark 
Dostosowanie/zmiana treści 
komunikatów/tooltipów przy funkcji 
„Bookmark”. 

 

XX. Możliwość kooperacji i 
tworzenia grup 
dyskusyjnych w obrębie 
danego submission, 
repozytorium plików i 
dokumentów do dzielenia 
i wspólnego edytowania z 
użytkownikami  

Zaprojektowanie i wdrożenie 
funkcjonalności. 

 

 

 

 


