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L.Dz./K-dzpz/5229/2020                     Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zakup systemu do gromadzenia dorobku naukowego pracowników i studentów PWSZ 
w Tarnowie ma na celu utworzenie repozytorium publikacji naukowych w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Aktualnie zaimplementowany system, w którym 
gromadzony jest dorobek naukowy Uczelni, nie spełnia wymagań, jakie dyktuje nowa ustawa 
o szkolnictwie wyższym i rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. 
Głównymi oczekiwanymi korzyściami, po zaimplementowaniu nowego systemu do 
gromadzenia publikacji naukowych, są: 

1. Zapewnienie otwartego internetowego dostępu do informacji o publikacjach 
naukowych. 

2. Importowanie kompletnych danych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej. 
3. Możliwość rejestracji projektów naukowo-badawczych. 
4. Dokonywanie wewnątrzuczelnianej oceny dorobku naukowego pracowników w 

oparciu o dane zgromadzone w systemie. 
5. Możliwość wykonywania symulacji dotyczących optymalnego wykorzystania 

wartości punktacyjnej publikacji naukowych do oceny parametrycznej. 

Lista oczekiwanych funkcjonalności od dostarczonego oprogramowania: 

Funkcjonalność OPIS 

Rejestracja danych o publikacjach 
naukowych, pracach 
dyplomowych, konferencjach 
odbywających się na Uczelni 

rejestruje wszystkie konieczne i wymagane 
ministerialnie dane o publikacjach naukowych, 
zapewnia pełną obsługę bazy danych na etapie 
tworzenia i modyfikacji opisów bibliograficznych 
dowolnych typów dokumentów,  daje możliwość 
sporządzania odsyłączy pomiędzy różnymi wersjami 
nazwisk, wspiera budowę rekordu bibliograficznego 
poprzez wspomaganie indeksami (nazwisk, tytułów, 
serii, konferencji itp.),  dodawania abstraktów i pełnych 
tekstów oraz adresów internnetowych do pełnych 
tekstów, zapewnia systemową kontrolę poprawności 
wprowadzonych danych. 

Udostępnianie danych o 
publikacjach naukowych w sposób 
otwarty w Internecie 

udostępnia dane bibliograficzne (dorobek naukowy) w 
Internecie poprzez przeglądarkę www z możliwością 
różnorodnych opcji wyszukiwawczych oraz zapisu 
wyszukiwanych danych i/lub wydruku. 

Tworzenie rankingów i analiz 
dorobku naukowego w oparciu o 
dane zgromadzone w systemie 

prezentuje w przejrzysty sposób dane o 
publikacjach naukowych liczbowo, w postaci 
wykresów itp., na potrzeby analiz i rankingów 
punktacyjnych. 
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Transport danych o publikacjach 
naukowych do Ankiety Jednostki OPI 

umożliwia przekazywanie danych bibliograficznych o 
publikacjach naukowych do Ankiety Jednostki OPI i 
innych modułów sprawozdawczych. 

Wskazywanie indywidualnej punktacji 
za publikacje naukowe dla 
poszczególnych pracowników 

uwzględnia udziały procentowe w zadeklarowane 
przez autorów przy poszczególnych publikacjach i 
uwzględnia je przy wyliczaniu indywidualnej punktacji 
pracownika naukowego. 

Przypisywanie dyscyplin naukowych 
poszczególnym pracownikom i 
czasopismom 

uwzględnia udział procentowy pracowników 
naukowych w poszczególnych dyscyplinach 
naukowych oraz klasyfikację czasopism naukowych w 
odniesieniu do tych dyscyplin. 

Ewidencja projektów badawczych rejestruje wszystkie konieczne dane o realizowanych 
projektach naukowych, posiada możliwość 
wyeksportowania tych danych do systemów 
ministerialnych. 

Wykonywanie obliczeń symulacyjnych 
udziału jednostkowego pracownika w 
publikacji w odniesieniu do wymiaru 
czasu pracy i udziału w dyscyplinie  

wylicza i wskazuje maksymalny wynik wyboru 
osiągnięć naukowych stanowiących podstawę oceny 
poziomu naukowego w zakresie badań naukowych i 
prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni w 
zakresie parametryzacji. 

Konwersja danych o publikacjach 
naukowych z innego systemu 

umożliwia przeniesienie danych bibliograficznych o 
publikacjach naukowych z systemu bibliotecznego 
Koha. 

 
Tylko oferty zapewniające wszystkie wymagane funkcjonalności będą rozpatrywane. 
Niespełnienie chociażby jednej funkcjonalności powoduje odrzucenie oferty. 
 
Zamówienie obejmuje:  

 dostawę oprogramowania spełniającego w/w funkcjonalności (wraz z odpowiednimi 
licencjami) – z zapewnieniem minimum 5 licencji dostępowych jednoczesnego 
korzystania z oprogramowania dla użytkowników, 

 dostarczenie mechanizmu obsługi bazy danych oraz samej bazy danych wraz z 
niezbędną ilością licencji, 

 instalację oraz  wdrożenie oprogramowania (wraz z mechanizmem obsługi baz danych 
oraz samej bazy danych)  na posiadanych już przez zamawiającego maszynach 
wirtualnych z systemami operacyjnymi (Windows Serwer, LINUX), 

 migrację posiadanych danych dorobku naukowego Zamawiającego do nowego 
wdrażanego systemu, 

 przeprowadzenie minimum 12-godzinnego szkolenia z zakresu funkcjonalności i 
użytkowania dostarczonego oprogramowania, 

 dostarczanie dokumentacji powdrożeniowej Systemu, 
 dostarczenie instrukcji obsługi oferowanego oprogramowania dla administratora 

systemu oraz dla użytkownika stanowiskowego, 
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 16 miesięczny serwis gwarancyjny oraz techniczny obejmujący aktualizację modułów 
do nowszych wersji. 

 


