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PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH wstępnych konsultacji rynkowych 

poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utworzenie aplikacji ekologicznej na 

potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego. 

 

1. W terminie do 8 kwietnia br. do godziny 12.00 udział w konsultacjach zadeklarowały 4 podmioty 

gospodarcze. 

a) Amistad Sp. z o.o. 

Plac na Groblach 8/2 

31-101 Kraków 

Osoby biorące udział w konsultacjach: Agnieszka Błaszczak, Mateusz Zaręba 

b) Moonheads Sp. z o.o. 

ul. Kierbedzia 4 

00-728 Warszawa 

Osoby biorące udział w konsultacjach: Robert Hakało, Piotr Kucharski 

c) AIG - Adrian Pruszek 

ul. Kłomnicka 13 

42-270 Rzeki Wielkie 

Osoby biorące udział w konsultacjach: Szymon Pruszek, Adrian Pruszek. 

d) Primigenius s.c. 

Mariusz Klonowski 

ul. Szubińska 1 

86-005 Białe Błota  

Osoba biorąca udział w konsultacjach: Mariusz Klonowski. 

2. Wstępne konsultacje rynkowe zostały przeprowadzone w dniu 12 kwietnia i 14 kwietnia br. 

Poszczególne podmioty rozpoczęły konsultacje o godzinie: 11.00, 12.00, 12:00 (12 kwietnia br.) 

oraz o godzinie 08.00 i 09.00 (14 kwietnia br.) zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Konsultacje miały 

charakter zdalny. Ze strony Miasta i Gmina Pleszew w konsultacjach wzięli udział: Izabela Świątek 

– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Andrzej Liskowski – Kierownik Wydziału 

Rozwoju i Analiz, Ilona Błaszczyk – Kierownik Wydziału Edukacji, Kinga Matłoka -  Młodszy 

Referent Wydziału Edukacji, Kinga Twardowska – Podinspektor, Fatima Pinczewska – Inspektor, 

Natalia Orszulak – Młodszy Referent, Michał Stempniewicz – Kierownik Referatu Informatyki.  

3. Komentarze i zaproponowane przez podmioty gospodarcze rozwiązania: 

a) Amistad Sp. z o.o. 

Wskazany termin realizacji nie jest możliwy. Zaproponowanie 6 gier nie jest możliwe. 

Proponowany termin realizacji: 6 miesięcy. Możliwość skorzystanie z ogólnodostępnych 

bezpłatnych map – open street map. Preferowane zamieszczenie aplikacji na koncie dewelopera.  

b) Moonheads Sp. z o.o. 

Propozycja zamkniętego zestawu pytań w teście. Koszt związany z kontem, niezbędnym do 

zamieszczenia aplikacji – IOS ok. 100$, konto google bezpłatnie. Możliwość utworzenia 

aplikacji PWA, Realizacja zamówienia: 1-2 miesiące.  

c) AIG - Adrian Pruszek 

Aplikacje umieszczone na koncie wykonawcy. System przechodzenia pomiędzy poziomami gry 

– np. po przejściu całego etapu łatwego, nastąpi odblokowanie kolejnego etapu. Statyczne 

mapy. Czas na usunięcie usterki a czas potrzeby na przejście „review” w google play – 

konieczność zmiany zapisu.  

d) Primigenius s.c. 

Na podstawie opisu przedmiotu zamówienia można wykonać aplikację. Aplikacja bez systemu 

centralnego. Konieczność przemyślenia czasu niezbędnego do wykonania ewentualnego 

serwisu. Wprowadzenie sankcji dla Wykonawcy za przekroczenie czasu naprawy. Czas 

wykonania aplikacji oszacowano na 3 miesiące.  


