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ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

 

Niniejszy załącznik zawiera harmonogram dostaw poszczególnych stanowisk 

badawczych. Dostawy powinny być zrealizowane w 4 etapach. Numery etapów korespondują 

z numerami scenariuszy testowych zawartych w załączniku nr 2.14 do zapytania ofertowego.  

 

 

1. Etap 1. 

W ramach tego etapu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie należy dostarczyć, 

zainstalować, skonfigurować i przetestować następujące stanowiska badawcze:  

1. Serwerownia, system serwerowy gromadzenia danych pomiarowych, rezydowania 

aplikacji. 

2. Stanowisko urządzenia pomocnicze . 

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę: 16 września 2019 roku.  

Wymagania dla testów które muszą być zrealizowane dla tego stawiska zostały opisane  

w załączniku nr  2.14 do zapytania ofertowego, w punkcie 1. Scenariusz testowy nr 1. 

 

 

2. Etap 2. 

W ramach tego etapu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie należy dostarczyć, 

zainstalować, skonfigurować i przetestować następujące stanowiska badawcze:  

1. Stanowisko Proof of Concept (PoC). 

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę: 15 listopada 2019 roku.  

Wymagania dla testów które musza być zrealizowane dla tego stawiska zostały opisane  

w załączniku nr 2.14 do zapytania ofertowego w punkcie  2. Scenariusz testowy nr 2. 
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3. Etap 3. 

W ramach tego etapu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie należy dostarczyć, 

zainstalować, skonfigurować i przetestować następujące stanowiska badawcze:  

1. Stanowisko prototypowania, tworzenia aplikacji i generowania ruchu. 

2. Stanowisko analiz map, seminaryjne, analiz teoretycznych. 

3. Stanowisko projektowania i analizy światłowodowych torów transmisyjnych. 

4. Stanowisko telemedyczne. 

5. Stanowisko przemysłu w chmurze. 

6. Stanowisko modelowania sieci i transmisji danych. 

7. Stanowisko modelowania i analizy danych statystycznych i obróbki danych. 

8. Stanowisko IoD, SDN, Zarządzania systemu i monitoringu. 

9. Stanowisko sieci WLAN. 

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę: 20 grudnia 2019 roku.  

Wymagania dla testów które musza być zrealizowane dla tego stawiska zostały opisane w 

załączniku  nr 2.14 do zapytania ofertowego w punkcie  3. Scenariusz testowy nr 3. 

 

 

4. Etap 4. 

W ramach tego etapu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie należy dostarczyć, 

zainstalować, skonfigurować i przetestować następujące stanowiska badawcze:  

1. Stanowisko OLT IPTV OLT Hardware. 

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę: 14 lutego 2020 roku.  

Wymagania dla testów które musza być zrealizowane dla tego stawiska zostały opisane w 

załączniku nr 2.14 do zapytania ofertowego  w punkcie  4. Scenariusz testowy nr 4. 

 


