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Transformacja cyfrowa wielopłaszczyznowy proces zmian, 
którego celem jest przystosowanie organizacji do funkcjonowania 
w zmiennym otoczeniu rynkowym poprzez bardziej efektywne 
wykorzystanie technologii. 
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Postępowanie 
zakupowe

Negocjacje 
kontraktu

Współpraca z 
dostawcą

LEAN PROCUREMENT & AGILE CONTRACTING
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BOX CONTINOUS DEVELOPMENT
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Report Forester Consulting 2015 
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Gartner Market Forecast 2017 

Zmiana modelu relacji z dostawcami IT jest czynnikiem kluczowym dla zwiększenia efektywności 
operacyjnej oraz innowacyjności organizacji.
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REQUEST FOR PROPOSAL REQUEST FOR PARTICIPATION
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O nas

Nasz cel biznesowy

Nasze wymagania 
(ML)

Nasz budżet (HL)

Nasz model pracy

Jak to dzisiaj wygląda 
(stan as is)

Co jest dla nas ważne
(kryteria oceny)

Nasz proces wyboru

Jak się chcemy 
rozliczać

RFP



Jak najszybciej i najbezpieczniej dojadę z 
punktu A do punktu B?
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Nasz model pracy

Metodyki

Procedury testowo -
odbiorowe

Stabilizacja

Struktura zarządcza

Komunikacja

Zarządzanie zmianą

Personel / Role
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Personel 
dedykowany

SLA

Lokalizacja

Certyfikacje

Komunikacja

Cena

Referencje 

MVP

Metodyka

Co jest dla nas ważne
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T & M 
(scapowany)

T & M

CTC

Fixed / T&M

Modele premiowe

dzielimy sukces
dzielimy porażkę

Jak się chcemy 
rozliczać
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wzór umowy istotne postanowienia 
umowy

Contract 
MoSCoW
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podwykonawcy

open source

kod źródłowy

dostęp do danych

no cloud policy

okres stabilizacji  

lokalizacja

język

transfer IP

dostępność systemu cybersec

Contract 
MoSCoW 
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Oferty Dostawców Szablon Oferty
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• Kryteria wejściowe

• Wymagania 
funkcjonalne

• Wymagania 
pozafunkcjonalne

• Doświadczenie 
dostawcy

• Doświadczenie 
zespołu

• Szablon CV

• Architektura

• TCO

• Partnerzy

Szablon oferty + załączniki do uzupełnienia przez Dostawcę:

Szablon Oferty
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Proszę opisać modelowy przebieg daily.

Jak zespół podchodzi do zmiany wymagań w czasie trwania sprintu?

Jak szybko zespół może się skalować?

Proszę opisać modelowy przebieg Planowania i Przeglądu.

Jakie metody szacowania stosuje dostawca?

Jaka była średnia dynamika wzrostu velocity na 5 ostatnich projektach?

Narzędzia do komunikacji. 

Liczba projektów zrealizowana przez zespół deweloperski w składzie wskazanym w ofercie.
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INCEPCJA

granulacja backlogu (LL);

precyzyjne estymacje czasowe i kosztowe

pierwsze efekty prac

kultura korporacyjna

„chemia”

dotarcie się
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fee

transfer IP

transfer know-how

kod źródłowy

dokumentacja

migracja danych

tranzycja – zapewnienie kontynuacji działania
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„One of the reasons we’re performing so well as a company is we never stopped investing in 
technology - this should never change.”

Jamie Dimon
(CEO, JP Morgan Chase) 
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„To put that into perspective,
we are moving from software release
cycle measured in quarters 
to cycles measured in days.” 

Matt Zames 
COO, JP Morgan Chase



Łukasz Węgrzyn
lukasz.wegrzyn@ssw.pl
795 576 136

Catch us please at following places:

Piotr Gałka
piotr.galka@ssw.pl
793 706 966

http://ssw.solutions
http://ssw.solutions

