
 

 

Załącznik nr.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem postępowania jest aktualizacja/rozbudowa platformy „Coffee Game” i integracja z 

platformą moodle. 

Wymagania techniczne dotyczące rozbudowanej platformy: 

1. Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie na serwerze uczelni, a także dostarczy wersję 
pozwalającą na re-instalację tego oprogramowania. 

2. Interfejs użytkownika powinna być dostępna z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek 
internetowych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

3. Użytkownicy korzystając z przeglądarki internetowej łączą się z serwerem, na którym zainstalowane 
jest oprogramowanie i podejmują decyzje, które przetwarzane są przez system informatyczny. W 
następnej kolejności otrzymują wyniki podjętych decyzji i zrealizowanych działań, które stają się 
punktem wyjścia do podejmowania decyzji w kolejnych etapach. 

4. Zaktualizowane oprogramowanie powinno zapewniać prawidłowe wyświetlanie treści zarówno na 
urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych (responsywność). 

5. Udział w grze powinien być rejestrowany, gra powinna umożliwiać jej przerwanie w dowolnym 
momencie i w wybranym momencie  umożliwiać kontynuację lub wznowienie. 

6. Zaktualizowane oprogramowanie powinno spełniać standard WCAG 2.1 

7. Zaktualizowane oprogramowanie powinno być dostępne w języku polskim, ukraińskim i angielskim. 
8. Oprogramowanie powinno udostępniać mechanizmy translacji na inne języki. 
9. Zaktualizowane oprogramowanie powinno dawać możliwość logowania do systemu z wykorzystaniem 

istniejących kont użytkowników na platformie moodle (integracja z uczelnianą platformą 
elearningową). 

10. Zamawiający dopuszcza użycie innego silnika gry niż zaimplementowany w istniejącej wersji 
oprogramowania. Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać komfortową pracę jednocześnie co 
najmniej 200 użytkowników.  

Wymagania merytoryczne rozbudowanej platformy: 

1. Rozbudowane oprogramowanie powinno umożliwiać symulację prowadzenia działalności 
gospodarczej. Powinna kształtować postawy przedsiębiorcze oraz umiejętności w zakresie 

współpracy w grupie, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów,  optymalizowania 
decyzji u studentów. Udział w grze powinien sprzyjać zwiększaniu zainteresowania wśród graczy 
prowadzeniem własnego biznesu oraz zwiększenie zainteresowania studentów prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej w przyszłości poprzez poprawę umiejętności w zakresie 
planowania i zarządzania biznesem. 

2. Zaktualizowana gra powinna odzwierciedlać rzeczywiste warunki funkcjonowania biznesu, 
umożliwiać uczestnikom podejmowanie decyzji oraz zdobywanie umiejętności zarządzania firmą. 

3. Zaktualizowana gra powinna umożliwiać prowadzenie symulacji z zakresu (kategorie symulacji):  



 

 

 

 

- zarządzania firmą – decyzje z zakresu wyboru usług, ustalania cen, zakup urządzeń, zatrudnianie 

pracowników, marketing, finanse,  

- planowania biznesu - decyzje związane z tworzeniem modelu biznesowego, mi.in. organizacja biznesu na 
początkowym etapie działalności, prognozowanie przychodów i kosztów, rejestracja działalności; 

- zarządzania projektami – podejmowanie decyzji z zakresu planowania projektu, przydzielania zasobów, 
opracowywania budżetu, reagowania na problemy, kontrola czasu oraz budżetu. 

4. Gra musi mieć charakter zespołowy i uwzględniać możliwość przypisania konkretnych ról każdemu z 
graczy. 

5. Gra powinna być oparta na polskich realiach rynkowych, a tworzone przez graczy firmy powinny 
bazować na rzeczywistych usługach/produktach/towarach. 

6. W procesie rozbudowy platformy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym zaimplementuje co 
najmniej 10 branż, które gracz będzie miał do wyboru przy zakładaniu firmy.  

7. Gry powinny dawać możliwość eksperymentowania ze strategiami biznesowymi, różnymi 
scenariuszami i uczenia się na błędach. Powinny sprawdzać decyzje graczy pod kątem: spójności, logiki 
i zgodności z prawem. 

8. Gry powinna składać się z etapów, a każdy etap / runda decyzyjna powinna odwzorowywać jeden 
okres działalności firmy. 

9. Gry powinny być skonstruowane w taki sposób, że poziom trudności rośnie wraz z kolejnymi rundami 
tj. zwiększa się liczba oraz zakres merytoryczny decyzji podejmowanych przez graczy. 

10. Gra powinna posiadać przynajmniej dwa panele: Panel uczestnika oraz Panel 
administratora/moderatora.  

Panel administratora/moderatora gry powinien umożliwiać co najmniej: 

- uruchamianie i zamykanie pojedynczych rozgrywek, 

- uruchamianie algorytmów liczących symulujących rynek i przetwarzających decyzje graczy, 
- widok listy graczy,  

- wysyłkę e-maili do uczestników symulacji, 
- podgląd wyników zespołów, 
- przydzielanie kar i nagród zespołom,  
 

Panel uczestnika gry powinien umożliwiać co najmniej: 

- podjęcie decyzji biznesowej, 
- komunikację z innymi graczami i administratorem/moderatorem, 
- sprawdzenia wyników decyzji biznesowej, w tym na tle konkurencji oraz oceny końcowej 
 

Zakres decyzji, jakie będą mogli podejmować gracze to co najmniej:  

- organizacja firmy (m.in. wybór nazwy, określenie misji i celów strategicznych, organizacja stanowisk w 
firmie), 



 

 

 

 

- tworzenie oferty produktów i/lub usług i/lub towarów zgodnych z profilem przedsiębiorstwa w 
wybranej branży 

- zatrudnienie pracowników (w tym polityka w zakresie wynagrodzeń), 
- zarządzanie infrastrukturą (biura, urządzenia) oraz procesem świadczenia usługi, 
- zaopatrzenie: zakupy materiałów / surowców / komponentów / usług zewnętrznych/towarów 

- sprzedaż (m.in. ustalanie cen/rabatów), 
- marketing (marketing tradycyjny, marketing internetowy), 

- finanse (w tym: możliwość zarządzania finansami przedsiębiorstwa poprzez lokaty, kredyty/pożyczki; 
uproszczone sprawozdania finansowe), 

 

Wyniki symulacji powinny być prezentowane w formie tabelarycznych zestawień oraz interaktywnych 
wykresów. 

Gra powinna być zaopatrzona w instrukcję obsługi zawierającą informacje dot. zakresu merytorycznego 
(wbudowane w symulacji lub format PDF). 

 


