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NAZCA 4.0 – pilotaż 
rozwiązania przemysłu 

4.0
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PODEJMUJĄC Z NAMI WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE PILOTAŻU 
NAZCA 4.0 OTRZYMUJECIE PAŃSTWO:

• Dedykowane środowisko informatyczne
• Stosowne adresy, loginy i hasła do środowiska IT
• Dashboard analityczny, z możliwością analiz drill-down i 

zestawem predefiniowanych analiz
• Możliwość wysyłania alertów na e-mail
• Możliwość kreowania własnych analiz, w dedykowanym 

środowisku
• Dostarczanie na wskazane adresy e-mail raportów w 

formacie PDF
• Dostęp mobilny z poziomu aplikacji mobilnej do danych i 

analiz
• Dedykowaną osobę do wsparcia
• Raport końcowy, będący podsumowaniem pilotażu wraz z 

rekomendacjami działań biznesowych wynikłych z 
przeprowadzanych analiz
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Techniczną podstawą pilotażu NAZCA 4.0 jest instalacja 
tzw. komputera brzegowego (EDGE), z zestawem 
niezbędnych czujników i urządzeń, udostępnionego 
przez APA sp. z o.o. (NAZCA 4.0 BOX). Instalacja 
odbędzie się na wybranym urządzeniu w 
infrastrukturze produkcyjnej Odbędzie się ona bez 
fizycznej ingerencji w urządzenie (np. wiercenie w 
obudowie), chyba, że strony postanowią inaczej. 
Urządzenie EDGE i zestawy czujników są własnością 
APA sp. z o.o. i po zakończeniu pilotażu zostaną 
zwrócone Wykonawcy.

ZAKRES OFERTY PLATFORMA NAZCA 4.0 NA 30 DNI, WRAZ Z USŁUGĄ 
BADANIA DOJRZAŁOŚCI CYFROWEJ
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W skład projektu wchodzi badanie dojrzałości cyfrowej 
przedsiębiorstwa, zrealizowanej wg rekomendowanych przez Komisję 
Europejską i instytucje finansujące metodyk konsultingowych. 
Efektem tego badania jest tzw. MAPA DROGOWA WDROŻENIA 
PRZEMYSŁU 4.0, na którą składa się:

• Charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji 
cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa.

• Charakterystyka produktów przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu 
ich dojrzałości cyfrowej.

• Charakterystyka dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa 
wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych.

• Identyfikacja, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału 
(działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji 
cyfrowej.

• Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.
• Wnioski i plan dalszych działań.

ZAKRES OFERTY PLATFORMA NAZCA 4.0 NA 30 DNI, WRAZ Z USŁUGĄ 
BADANIA DOJRZAŁOŚCI CYFROWEJ
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SKŁADOWE OFERTY

HARDWARE Ilość sztuk 

NAZCA 4.0 BOX przez 30 dni 1

SOFTWARE
Dostęp do platformy NAZCA 4.0 przez 60 dni 1

WDROŻENIE
Montaż, konfiguracja oraz parametryzacja urządzeń, szkolenie, testy, dojazd 1

Usługa: Badanie dojrzałości cyfrowej wg. metodyki ADMA 1



6
Proponowana cena sprzedaży:  9 999 zł

Podane ceny są cenami netto w złotych polskich, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki. 
Faktura za usługi będzie wystawiana z terminem płatności 14 dni 

PROPONOWANA CENA SPRZEDAŻY
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Data instalacji urządzeń oraz uruchomienia 
Pilotaż NAZCA 4.0 wymaga uzgodnienia.

DATA REALIZACJI, GWARANCJA ORAZ UWAGI DODATKOWE

APA gwarantuje poprawne działanie 
platformy przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

W razie ujawnienia wady w wykonanym 
przedmiocie umowy w okresie gwarancji 
APA Sp. z o. o. nie później niż w następnym 
dniu roboczym od dnia zgłoszenia szkody 
podejmie czynności naprawcze. 

Wszelkie nieuwzględnione wyżej 
dodatkowe lub nieuwzględnione prace 
i materiały mogą być przedmiotem osobnej 
oferty lub też rozszerzenia bieżącej. 
Szczegółowe wytyczne techniczne projektu 
zostaną przedstawione po akceptacji przez 
Zleceniodawcę.

1 2

3 4
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Żadna ze Stron nie udostępni osobom trzecim, 
bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej 
Strony, materiałów lub ich części dotyczących 
niniejszej oferty. 

Wszelkie informacje, schematy czy rysunki
związane z przedmiotem niniejszej oferty 
pozostają własnością Strony udostępniającej 
oraz nie będą kopiowane i udostępniane bez 
wcześniejszej, pisemnej zgody tej Strony. 

ZASADY POUFNOŚCI 
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APA Sp. z o.o zastrzega sobie prawo realizacji umowy za pomocą podwykonawców. 
Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się 
za nową ofertę. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdą postanowienia 
kodeksu cywilnego.

OGÓLNE WARUNKI

W razie ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu 

Artur Pollak 

Oświadczam, że przyjmuję niniejszą ofertę i akceptuję określone w niej warunki, 
zakres usług oraz wskazane ceny.

W imieniu Klienta ……………………………………………….
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Zasady postępowania w związku z wystąpieniem 
siły wyższej – w szczególności COVID-19: 
1) Każdorazowo, w przypadku wystąpienia siły wyższej, terminy realizacji wynikające z niniejszej oferty mogą 
ulec wydłużeniu. 

2) APA nie odpowiada za niewykonanie i/lub nieterminowe wykonanie zobowiązań objętych niniejszą ofertą, 
a spowodowanych siłą wyższą. 

3) Wszelkie ograniczenia podróży lub ograniczenia ze strony władz państwowych lub Zamawiającego 
z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 mogą prowadzić do opóźnień w projekcie. 

4) Poprzez wystąpienie siły wyższej należy rozumieć takie okoliczności, na które APA nie ma wpływu -
okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich 
przewidzenia, w szczególności: ograniczenia związane z COVID-19, jak również klęski żywiołowe, katastrofy, 
strajki, zamieszki, embarga, wszelkie obostrzenia związane z epidemią itp. 

5) Terminy wykonania dostawy/realizacji wynikające z niniejszej oferty ulegają przedłużeniu o czas trwania 
siły wyższej. 

6) Niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe 
wykonanie zobowiązań objętych niniejszą ofertą – APA powiadomi Zamawiającego o powyższym zdarzeniu 
i jego wpływie na dalszą realizację zobowiązań. 

7) W sytuacji, w jakiej dostawa za pośrednictwem najkrótszej drogi lądowej będzie niemożliwa z uwagi na 
zamknięte granice lub będzie to utrudnione lub uniemożliwione z uwagi na wprowadzone w danym kraju 
obostrzenia sanitarne, APA zobowiązuje się do podjęcia próby wyszukania alternatywnego sposobu 
dostawy i przedstawienia go Zamawiającemu, co może wiązać się z dodatkową zapłatą po stronie 
Zamawiającego, nieobjętą wcześniej ofertą. 

8) W okresie trwania siły wyższej zawieszone jest nakładanie jakichkolwiek kar umownych związanych 
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Artur Sadzik
tel.: +48 695 25 55 33
email: artur.sadzik@apagroup.pl

Zapraszamy do współpracy
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