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Oznaczenie sprawy: ZP/271/01/2020                  Załącznik nr 1a 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

pt. Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna  aplikacji mobilnej dla Muzeum – 
Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej pn. „Aplikacja mobilna dla zwiedzających Muzeum 

– Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej”  

Zamówienie w ramach projektu pod nazwą: „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych 
instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

1. Opis ogólny: 
 aplikacja na urządzenia mobilne pn. „Aplikacja mobilna dla zwiedzających Muzeum –  Orawski 

Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej” umożliwiająca samodzielne zwiedzanie ekspozycji stałej  
i ścieżki przyrodniczej na najpopularniejsze systemy operacyjne wraz z zaprojektowaniem grafiki, 
CMS em, wdrożeniem, szkoleniem dla pracowników muzeum z obsługi aplikacji i przekazaniem 
praw autorskich; 

 aplikacja mobilna dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (M-OPE) 
to dedykowane narzędzie umożliwiające samodzielne zwiedzanie, wykorzystujące technologię 
GPS oraz sieć Wi-Fi. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom indywidualnych odbiorców, rodzin 
z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Do skorzystania z niej będzie wystarczył smartfon 
lub tablet. Dzięki niej będzie można nie tylko uzyskać informacje dotyczące skansenu, orientacji 
w terenie, ale w przystępny sposób zwiedzić samodzielnie ekspozycję stałą oraz ścieżkę 
przyrodniczą, które będą dostępne w języku polskim, słowackim oraz angielskim. Ponadto, poza 
modułem informacyjnym i modułami samodzielnego zwiedzania będzie także można skorzystać 
z gier terenowych (z j. ang. questów). Aplikacja da zwiedzającym poczucie swobody  
w zwiedzaniu skansenu oraz, przede wszystkim dzięki prostemu układowi i intuicyjnej nawigacji 
oraz audiodeskrypcji i tłumaczowi PJM, zwiększy możliwość recepcji dla zwiedzających 
z dysfunkcją wzroku i słuchu. 

2. Wymagania podstawowe: przygotowanie, zarządzanie i wdrożenie oraz informacje techniczne: 
 aplikacja natywna przygotowana do funkcjonowania w systemach Android oraz iOS, 

udostępniona do pobrania w sklepach internetowych: Google Play oraz AppStore oraz ze strony 
www.orawa.eu, aplikacja mobilna musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych 
wykorzystujących system Android (wersja 5.0 i wszystkie nowsze), Apple iOS (9.0. i wszystkie 
nowsze wersje tego systemu); 

 aplikacja musi być zgodna z obowiązującymi standardami w zakresie dostępności WCAG) musi 
także umożliwiać nawigację osobom z dysfunkcjami wzroku, tzn. elementy nawigacyjne i treści 
muszą być możliwe do odczytania przez czytniki bądź w inny sposób; 
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 aplikacja musi działać wydajnie zarówno w trybie online (z użyciem danych pobieranych przez 
WiFi na terenie skansenu bądź poprzez sieć komórkową), jak i offline (w ograniczonym zakresie), 
aplikacja powinna się automatycznie dostosowywać do rozdzielczości ekranu komórki/tabletu 
użytkownika, aplikacja musi mieć możliwość filtrowania danych koniecznych do pobrania wg 
preferencji użytkownika końcowego; 

 aplikacja musi posiadać intuicyjny system zarządzania treścią (CMS), pozwalający na 
wprowadzenie zmian contentowych, formatowanie tekstu, dodanie multimediów (linki, zdjęcia, 
galerie, materiały audio i wideo) bądź włączenia/wyłączenia niektórych modułów, a także 
podmiany np. logotypów; administrator po autoryzacji użytkownika przy pomocy loginu 
i bezpiecznego hasła otrzyma dostęp (na różnym poziomie) do pulpitu kontrolnego 
zawierającego odnośniki do poszczególnych modułów aplikacji; dostęp do CMS powinien być 
możliwy z poziomu PC wyposażonego w system operacyjny Windows 7 i wyższe, z możliwością 
tworzenia, edytowania i zarządzania treścią oraz strukturą kategorii (edytor WYSIWYG, 
możliwość podglądu danych w formie zbliżonej do aplikacji frontendowej), dostęp poprzez 
popularne przeglądarki internetowe Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari – w tym telefon i tablet; 

 Wykonawca przygotuje aplikację mobilną oraz CMS w formie otwartej, umożliwiającej 
implementację kolejnych modułów aplikacji w zależności od przyszłych potrzeb Zamawiającego; 

 CMS i moduł API do komunikacji z aplikacją mobilną zostanie wykonana w technologii Swift, 
JavaScript, HTML5, PHP oraz z zastosowaniem bazy danych (MySQL); 

 aplikacja powinna działać poprawnie dla rozdzielczości natywnych urządzeń z Android, iOS, 
zarówno dla smartfonów, jak i tabletów, pozostałe rozdzielczości powinny być obsługiwane 
przez skalowanie poszczególnych grafik; 

 aplikacja mobilna powinna wykorzystywać dostępne w urządzeniach metody lokalizacji 
do określania aktualnej pozycji użytkownika na zewnątrz budynku  – moduł GPS; 

 aplikacja wraz z plikami zostanie opublikowana na serwerze muzeum.  
 projekt funkcjonalny aplikacji mobilnej – architektura informacji, szablony poszczególnych 

ekranów aplikacji zostanie opracowany przez Wykonawcę i dostarczony wraz z grafiką w toku 
realizacji Zamówienia; 

 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia podstawowego szkolenia dla administratorów 
aplikacji z zakresu zarządzania treścią, szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego we wspólnie ustalonym terminie; 

 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentacji dotyczącej aplikacji. 
Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację administracyjną (skrócony podręcznik 
administratora), dokumentację techniczną, wdrożeniową oraz ew. powykonawczą, w tym 
dokumentację dotyczącą baz danych. Wszelka dokumentacja dostarczana będzie w języku 
polskim; 
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 Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 
zamówienia, a wszelkie udzielone przez niego licencje będą miały charakter bezterminowy  
z nielimitowaną liczba użytkowników, 

 Wykonawca umieści  aplikację, dane (pliki audio, zdjęcia, filmy, linki, logotypy, włączenia i 
wyłączenia modułów) na serwerze wskazanym przez Zamawiającego.. 

3. Szata graficzna: 
 całość szaty graficznej wykonawca wykona w kolorystyce współgrającej z charakterem muzeum 

skansenowskiego, lecz jednocześnie w sposób przejrzysty i zgodnie z obecnymi trendami 
w zakresie rozwiązań graficznych dla tego typu aplikacji; 

 całość szaty graficznej powinna spełniać wytyczne zawarte w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.  
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 
2019 poz. 848 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby utrzymania przejrzystości 
treści i odpowiedniego kontrastu; 

 Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego wstępne projekty graficzne 
szaty graficznej aplikacji, a następnie uwzględnieni ewentualne uwagi Zamawiającego 
w opracowaniu dalszych elementów projektu graficznego;  

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje bazowe elementów graficznych zastosowanych 
w projektach umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych projektów. 

4. Nawigacja wewnątrz aplikacji i struktura: 
 system nawigacji aplikacji musi zostać zaprojektowany zgodnie z aktualnymi zasadami 

web usability;  
 nawigacja musi być intuicyjna oraz ergonomiczna dla użytkownika, zapewniać łatwy dostęp 

do poszukiwanej treści za pośrednictwem modułów, stanowić przejrzysty i zrozumiały system 
komunikacji;  

 konieczne jest zachowanie podstawowych zasad zapewniających wysoki poziom ergonomii 
w zakresie rozmieszczenia elementów/modułów/przycisków aplikacji mobilnej, struktura 
prezentowanych informacji powinna być spójna i zrozumiała dla użytkownika, ikony przycisków 
powinny być informatywne (dostarczać pełnej informacji o ich przeznaczeniu), komunikaty 
wysyłane do użytkownika powinny być zrozumiałe i dostarczać pełnej informacji o statusie 
wykonywanych operacji; 

 aplikacja i ilość danych koniecznych do jej prawidłowego funkcjonowania powinny być 
zoptymalizowane zarówno pod względem wielkości pliku, jak i pod względem zużycia energii 
urządzenia mobilnego, jej wydajność zostanie potwierdzona testem przygotowanymi przez 
Wykonawcę w muzeum oraz testami Zamawiającego; 

 użytkownik końcowy będzie korzystał z funkcjonalności (front end), spośród których 
najważniejsze to: 
o wybór języka (PL, SK, EN, PJM), 
o nawigacja na terenie M-OPE (ilustrowana mapa graficzna terenu skansenu z naniesionymi 

wszystkimi budynkami z możliwością przybliżania/oddalania), 
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o opcja odtwarzania nagrań audio(PL), 
o opcja odtwarzania audiodeskrypcji (PL, SK),  
o opcja wyboru ścieżki zwiedzania (zwiedzanie stałej ekspozycji/ścieżka przyrodnicza), 
o opcja wyboru i rozwiązywania questów (warianty uruchamiane w zależności od pory roku). 

5. Opis modułów: 
 Moduł startowy: 

Ekran startowy powinien zawierać logotyp M-OPE, logotyp programu Interreg V-A PL-SK, logo 
projektu Muzea Otwarte oraz checkbox potwierdzający akceptację regulaminu użytkowania 
aplikacji podczas jej pierwszego użycia, zezwolenia na lokalizację i dostęp do pamięci urządzenia 
mobilnego itp.. Następnie po wyborze języka i innych opcji, wyświetlony zostanie pulpit 
wyposażony w panel nawigacyjny wraz z przyciskami prowadzącymi do poszczególnych 
modułów aplikacji (moduł informacyjny/moduł wystawa stała/moduł ścieżka 
przyrodnicza/moduł questów itd.). 

 Moduł INFORMACJE: 
Powinien zawierać informacje na temat punktów POI (lokalizacja, dojazd,kasa + ceny biletów 
i godziny otwarcia, WC, biuro skansenu, budynek dozorców, parking, plac ogniskowy, amfiteatr 
itp.), komunikaty, regulamin zwiedzania, dane kontaktowe, dojazd, informacje o projekcie. 
Dostępny w wersjach: PL, SK, EN – z możliwością uzyskania tych informacji przez osoby 
z niepełnosprawnością wzroku). 

 Moduł ZWIEDZANIE: 
Po otwarciu modułu uruchamia się ilustrowana mapa graficzna terenu skansenu z naniesionymi 
wszystkimi budynkami, użytkownik widzi swoją lokalizację. Wystawę stałą tworzy ok. 35 
obiektów nieruchomych (wyróżnione) – opisanymi tekstem dotyczącym wyglądu i wyposażenia 
oraz zdjęciami (1-2 na obiekt), częściowo z możliwością otwarcia dodatkowego opisu 
(ciekawostki), z możliwością wyboru opcji audiodeskrypcji (wersja PL, SK) Użytkownik 
przemieszczając się ma możliwość obserwowania swojej lokalizacji, a będąc w bezpośrednim 
otoczeniu obiektu ma możliwość odtworzenia treści, które go dotyczą. Na całość składa się ok. 
40 stron tekstu (łącznie ok. 100 000 znaków ze spacjami) i ok 70 zdjęć, który Wykonawca ma 
przerobić na ścieżkę podstawową 60 – 90 min. Moduł dostępny w wersjach: PL, SK, EN, PJM, 
AUDIO PL, AUDIODESKRYPCJA PL, SK. 

 Moduł: ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA: 
Po otwarciu modułu uruchamia się ilustrowana mapa graficzna terenu skansenu z naniesionymi 
wszystkimi budynkami oraz wyróżnionymi przystankami ścieżki przyrodniczej, którą tworzy 
25 stanowisk oznaczonych w terenie kamieniami z numerami, użytkownik widzi swoją 
lokalizację. Odpowiednio wyróżnione są przystanki aktywne (ich aktywność oraz rodzaj treści 
uzależnione od pory roku i uruchamiane automatycznie z poziomu CMSa). Poruszając się 
użytkownik widzi swoją lokalizację i będąc w bezpośredniej bliskości przystanku ma możliwość 
odtworzenia aktywnych treści, które go dotyczą – opisu tekstowego wraz z ryciną/zdjęciem. Na 
całość ścieżki składa się opisów źródłowych ok. 85 stron tekstu (ok. 190 000 znaków ze spacjami) 
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i ok. 65 rycin/zdjęć. Moduł dostępny w wersjach: PL, SK, EN, PJM, AUDIO PL, AUDIODESKRYPCJA 
PL,SK. 

 Moduł QUEST: 
Po otwarciu modułu questów do ścieżki przyrodniczej użytkownik będzie miał możliwość 
skorzystać z rodzinnych gier terenowych (z ang. questów).Będą one dostępne w kilku 
wariantach, uruchamiane automatycznie w zależności od pory roku z poziomu CMSa, jedna 
będzie miała charakter stały. Atrakcyjne, interaktywne opracowanie pozwoli zaangażować 
odbiorcę i pozwoli mu w trakcie wędrówki po skansenie rozwiązać zagadki wpisując odgadnięte 
hasła w aplikacji, które ostatecznie złożą się na rozwiązanie. Moduł dostępny w wersjach: PL, 
AUDIO PL. 

6. Podsumowanie prac contentowych 
 Po stronie Wykonawcy: 

o wykonanie ilustrowanej mapy graficznej terenu skansenu wraz z ikonografią 
przedstawiającą m.in. obiekty (budynku w skansenie), szlaki piesze i cieki wodne oraz jej 
kalibracja pod rozwiązania mobilne; 

o tłumaczenie tekstów do ścieżki podstawowej i przyrodniczej na j. słowacki, j. angielski wraz 
z proofreadingiem); 

o przygotowanie i opracowanie scenariusza do zwiedzania w formie audioprzewodnika do 
ścieżki podstawowej i przyrodniczej każdorazowo z uwzględnieniem wariantów pór roku) 
w języku polskim; 

o przygotowanie i opracowanie audiodeskrypcji w j. polskim i języku słowackim ścieżki 
zwiedzania oraz ścieżki przyrodniczej; 

o profesjonalne nagrania lektorskie do ścieżki zwiedzania i ścieżki przyrodniczej w wersji 
audio w języku – wersja audio i audiodeskrypcja; 

o tłumaczenie treści: ścieżki zwiedzania i ścieżki przyrodnicza na PJM; 
o przebudowa opisów gier terenowych (z. j. ang. ‘questów’) na formę dopasowaną do wersji 

mobilnej, umieszczenie w aplikacji, nagrania audio w języku polskim; 
o umieszczenie całości treści w CMSie; 
o zebranie wszystkich potrzebnych śladów i punktów GPS i testy w terenie. 

 Po stronie Zamawiającego: 
o tekst w j. polskim do zwiedzania ekspozycji stałej (ścieżki podstawowej), ok. 60 str. tekstu; 

które będą się pojawiały w aplikacji w formie tekstowej; 
o tekst w j. polskim – opisy do ścieżki przyrodniczej, które będą się pojawiały w aplikacji 

w formie tekstowej; 
o zdjęcia, ryciny, logotypy,  
o questy w j. polskim. 

7. Obsługa techniczna: Wykonawca zobowiązuje się świadczyć kompleksową opiekę techniczną nad  
aplikacją, przez co rozumie się utrzymywanie aplikacji, czuwanie nad jej działaniem, dostępnością, 
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aktualizacje, rozwiązywanie problemów technicznych oraz, w razie wystąpienia problemów pomoc 
telefoniczną, mailową i zdalną świadczoną w ustalonych godzinach. 


