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Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2019 

 

Dotyczące wykonania strony internetowej z funkcjonalnością aplikacji internetowej z elementami systemu 

SCADA. 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Stowarzyszenie Klaster 3x20 jako think tank w procesie transformacji 

energetyki i kształtowania polityki energetycznej Polski w systemie bottom-up w horyzoncie 2050”, 

realizowanego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy 

się z prośbą o składanie ofert na wykonanie: 

 

Strona internetowa w formie aplikacji internetowej z elementami systemu SCADA, mającej na celu 

prezentację danych o bilansach energetycznych w osłonach kontrolnych / osłonach bilansowych. 

Głównym celem funkcjonowania aplikacji internetowej będzie: 

1. Dostarczanie informacji o funkcjonowaniu osłon kontrolnych / osłon bilansowych dla 

referencyjnych profili zapotrzebowania i generacji energii elektrycznej. 

2. Symulacja funkcjonowania terminalu dostępowego. 

3. Powiązaniu informacji technicznych, ekonomicznych i prawnych funkcjonowania osłon 

kontrolnych  / osłon bilansowych i sieciowych terminali dostępowych. 

4. Stworzenie bazy rozwiązań referencyjnych dla energetyki rozproszonej i rynku zaspokajania 

potrzeb energetycznych. 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

1. Przygotowanie projektu strony. 

2. Opracowanie części front-end i back-end strony internetowej.  

3. Podstawowe funkcjonalności aplikacji internetowej: 1) możliwość wprowadzania danych w 

formie tabel czasowych profili zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cen energii; 2) 

akwizycja danych z liczników zewnętrznych on-line do bazy danych; 3) możliwość skalowania 

wartości wprowadzanych danych; 4) możliwość definiowania osłon kontrolnych/ osłon 

bilansowych energii elektrycznej pobieranej i wytwarzanej na podstawie modeli referencyjnych; 

5) możliwość definiowania i składania profili zapotrzebowania na energię oraz cen energii; 6) 

możliwość realizacji prostych symulacji z wykorzystaniem podstawowych formuł 

matematycznych; 7) prezentacja uzyskanych wyników (w tym w szczególności bilansów 

energetycznych oraz profili cen i kosztów) i informacji w formie numerycznej/tabelarycznej oraz 

na wykresach; 8) eksport danych w formacie excel lub csv; 9) wprowadzanie opisów dla osłon 

kontrolnych / osłon bilansowych z odnośnikami do biblioteki BŹEP oraz platformy PPTE2050.pl; 

10) automatyzacja pobierania danych z wybranych portali, np.: Transparency ENTSO-E, PSE, 

TGE, GPI; 11) możliwość konfigurowania graficznego referencyjnych instalacji osłon 

kontrolnych / osłon bilansowych z dostępnych w bazie danych; 12) uwzględnienie w generatorach 

profili instalacji referencyjnych modeli zasobników energii oraz źródeł regulacyjno-bilansujących.  

4. Graficzna wizualizacja zrealizowana na podstawie kreatywnych koncepcji wypracowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Strona powinna być responsywna.  

6. Instalacja i wdrożenie na serwerze (udostępnionym przez Zamawiającego) i przeprowadzenie 
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testów funkcjonalności aplikacji.   

7. Pełna dokumentacja wykonawcza/wdrożeniowa aplikacji internetowej oraz instrukcja aktualizacji 

i wprowadzania danych. 

 

Czas realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2019 r. 

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całościowe zamówienia.  

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres email: biuro@klaster3x20.pl, lub w formie listowej 

na adres siedziby Stowarzyszenia Klaster 3x20, lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Klaster 3x20 do 

22 listopada 2019 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Fice, tel.: 602 374 109  
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