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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zapraszamy do składania ofert na realizację portalu E-warsztat.  

ZAKRES REALIZACJI OBEJMUJE: 
W oparciu o przeprowadzone analizy konkurencji, preferencji i zapotrzebowania potencjalnej 

grupy celu wnioskodawca zamierza stworzyć zupełnie nową na rynku polskim e-usługę. 

Planowana aplikacja umożliwiała będzie inteligentne i w pełni automatyczne powiadamianie 

użytkowników samochodów o międzyokresowych przeglądach serwisowych pojazdów. Dzięki 

niej nikt nie zapomni o planowanym, sugerowanym przez producenta przeglądzie technicznym 

auta. Zarejestrowany użytkownik nie będzie musiał pamiętać o koniecznej wymianie części 

eksploatacyjnych samochodu, będzie wiedział jakie poniesie koszty planowanej naprawy i 

będzie miał możliwość zakupu części podlegających wymianie na preferencyjnych warunkach. 

Rozbudowana platforma oferująca innowacyjne rozwiązania w skali światowej. Do dyspozycji 

użytkowników oddana zostaje elektroniczna wersja książki pojazdu, w której zapisywane są 

ważne z technicznego punktu widzenia informacje. Użytkownicy wypełniając proste formularze, 

budują bazę wiedzy o usterkach w konkretnych markach samochodu. Wraz z rozwojem bazy, 

dane łączone są we wzajemne relacje, które pozwalają na zbudowanie zasobu wiedzy: jakie 

usterki występują w określonych markach, po przejechaniu odpowiedniej ilości kilometrów.  

Taka konstrukcja systemu, zebranie danych statystycznych o pojazdach,  daje użytkownikom 

inteligentne rozwiązanie pozwalające czerpać cenne informacje. Użytkownicy są w stanie 

przewidzieć jaki rodzaj usterek może wystąpić w najbliższej przyszłości podczas eksploatacji 

pojazdów. Dzięki temu mają możliwość zapobiegania potencjalnym uszkodzeniom. 

System zostanie zintegrowany z największa baza części samochodowych na świecie “ TecDoc. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu, aktualnie niedostępnemu na rynku polskim, w jednym miejscu 

będzie można sprawdzić informację o poszukiwanym produkcie.  

Zostaną uruchomione także dodatkowe funkcjonalności, dzięki którym użytkownicy porównają 

ceny części zamiennych oferowane przez producentów, a co się z tym wiąże ograniczą koszty 

naprawy. Kolejnym modułem ograniczającym koszty po stronie użytkowników jest moduł 

warsztatów oferujących swoje usługi - kierowcy szybko odnajdą warsztat z interesująca ich 

usługą, oferowaną po najniższej cenie.  

W jednym miejscu zostanie zebrana wiedza, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia usterki 

w pojeździe. Wiedza ta jest o tyle cenna, gdyż wywodzi się z praktycznego użytkowania 

pojazdów i gromadzona jest  przez niezależne, bezstronne osoby “ codziennych użytkowników 

dróg.  
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Korzyści dla użytkowników -  szybki dostęp do części, po najlepszych cenach oraz możliwość ich 

wymiany w najlepszych warsztatach ograniczając swoje koszty, wzbogacają ofertę serwisu. 

Druga części aplikacji będzie umożliwiała założenie strony internetowej każdemu warsztatowi 

samochodowemu bez nakładu dużych środków finansowych i znajomości mediów 

interaktywnych. Każdy warsztat będzie miał możliwość zaprezentowania w Internecie swojej 

oferty i zautomatyzowania komunikacji ze swoimi klientami. Platforma E-warsztat umożliwi 

zarezerwowanie on-line terminu wizyty w warsztacie oraz powiadomienie klienta o statusie 

przeprowadzanych napraw pojazdu. Grupa docelowa jest bardzo liczna, jak podaje SAMAR w 

raporcie z roku 2007 zarejestrowanych aut osobowych jest w Polsce jest blisko 15 milionów aut. 

Wraz z wejściem Polski do UE, import pojazdów wzrasta z roku na rok, a importowane pojazdy, 

głównie używane wymagają szczególnej troski o ich naprawę i eksploatację. Ponadto  

Planowana e-usługa będzie produktem skierowanym zarówno do indywidualnych 

użytkowników pojazdów, jak i warsztatów samochodowych, które wykorzystają narzędzie 

powiadamiania  

 Wdrożenie ma obejmować e-usługę skierowaną do trzech grup celu: 

a) użytkownicy pojazdów, /liczba - źródło danych/ wszędzie poniżej to samo 

b) przedsiębiorstwa posiadające flotę samochodową, 

c) warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów. 

E-usługa obejmować ma: 

- zaawansowany, automatyczny system powiadamiania o okresowych przeglądach samochodu 

(za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS),  

- prowadzenie książki serwisowej pojazdu online 

- innowacyjny generator wizytówek  stron  WWW dla warsztatów samochodowych  

- ogólnopolską platformę oceny i rekomendacji warsztatów samochodowych. 

Opracowany model sprzedaży  e-usługi zakłada możliwość bardzo prostego i szybkiego 

dokonania zakupu. W 3 krokach klient uzyska dostęp do systemu (aktywuje usługę). Proces 

zakupu obejmować będzie: 

- wejście na stronę systemu, 

- rejestrację oraz płatność, 

- uzyskanie dostępu do systemu. 
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Zasadniczo e-usługa wnioskodawcy E-warsztat udostępniona będzie w kilku pakietach 

zróżnicowanych ze względu na dostępne funkcje i rozwiązania dla przewidzianych grup 

odbiorców. 

Dla klientów indywidualnych (użytkowników pojazdów) dostępna będzie w pakiecie: 

- darmowym, posiadającym ograniczone funkcje, takie jak wirtualna książka pojazdów, czy 

możliwość oceniania warsztatów samochodowych, 

- płatnym zawierającym wszystkie opcje podstawowe, funkcje automatycznego, inteligentnego 

powiadamiania o okresowych naprawach i przeglądach pojazdu smsem i e-mailem, opcje 

zdefiniowania kilku pojazdów, platformę oceny i rekomendacji warsztatów samochodowych.  

Dla flot samochodowych: 

- pakiet płatny obejmujący funkcje zarządzania okresowymi naprawami i przeglądami pojazdów 

wchodzących w skład floty firmowej, możliwość dokonywania hurtowych zakupów części na 

preferencyjnych warunkach, rozbudowane wirtualne książki serwisowe pojazdów z 

możliwością importowania dokumentacji kosztowej, opcjami generowania wydruków, 

generowania statystyk i wiele innych. 

Dla warsztatów samochodowych: 

- pakiet płatny umożliwiający dodawanie swoich klientów do systemu automatycznego 

powiadamiania o przeglądach i naprawach okresowych celem budowania z nimi lojalności, 

automatyczny generator specjalistycznych wizytówek WWW dla warsztatów samochodowych, 

wraz  z narzędziami automatycznej komunikacji z klientami warsztatu (automatyzujących 

komunikację z klientami warsztatu i dających możliwość umówienia się on-line na wizytę) i 

innych. 

 

Pakiety dla użytkowników indywidualnych i flotowy zostanie oddany do sprzedaży po 

pierwszym roku realizacji projektu. Natomiast pakiet dla warsztatów samochodowych wraz z 

systemem automatycznej komunikacji z klientami i generatorem specjalistycznych wizytówek  

będzie projektowany w drugim roku i zostanie zakończony do końca projektu. 
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TERMIN 
Termin nadsyłania ofert do 1 sierpnia 2009. 

Termin realizacji projektu: 30-06-2010 

OFERTA 
Proszę o przygotowanie oferty na podstawie załączonego formularza 

KRYTERIA WYBORU 
Cena 70% 

Okres świadczenia gwarancji: 30% 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT: 
Maciej Wrześniewski 

Prezes zarządu 

Tel: 022 884 65 45 

Email:  m.wrzesniewski@iparts.pl  
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