
 

 

 

         Wysogotowo, dnia 01.12.2021 r. 

 

Strassmayr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Okrężna 14 Wysogotowo 

62-081 Przeźmierowo  

 

Szanowni Państwo,  

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, numer wniosku PMT/2075/1N/2020, prosimy o 

oszacowanie ceny na usługę doradztwa w zakresie zaprojektowania wirtualnej platformy online do 

prezentowania funkcjonalności maszyny oraz doradztwa w zaprojektowaniu renderów 3D modelu maszyny, 

jej elementów i animacji 3D, oraz realizacji działań promocyjno-informacyjnych (reklama internetowa: 

pozycjonowanie, kampania ads oraz social media)  związanych z wprowadzeniem produktu eksportowego tj. 

remontera drogowego Patcher STP 1010 do napraw cząstkowych nawierzchni drogowych na rynek Kanady. 

 

Zakres przedmiotu szacowania: 

I. Doradztwo w zakresie zaprojektowanie wirtualnej platformy online do prezentowania funkcjonalności 

maszyny (remontera drogowego Patcher Strassmayr STP 1010) dla klientów zagranicznych.  

Opis szczegółowy:  

Celem firmy Strassmayr jest wejście na rynek Kanadyjski z jednym z naszych flagowych produktów do remontu 

nawierzchni drogowych – remonterem typu Patcher. Ze względu na czasy pandemiczne i ograniczenie 

możliwości wyjazdów na negocjacje i prezentacje osobiste maszyn z klientami, postanowiliśmy zainwestować w 

możliwość pokazania zalet naszej maszyny w firmie online. Będzie to stanowiło podstawę do rozmów z 

klientami ale także da możliwość łatwego dostępu do informacji o specyfikacji technologicznej i 

funkcjonalnościach maszyny z poziomu strony internetowej www.strassmayr.com. Klient będzie mógł lepiej 

poznać innowacyjne rozwiązania, które zastosowaliśmy w maszynie. 

Planowany efekt końcowy usługi doradztwa w zakresie zaprojektowania wirtualnej platformy online do 

prezentowania funkcjonalności maszyny to powstanie prototypu w formie zakodowanej klikalnej makiety lub 

projektu web zakodowanego w html platformy do prezentacji z propozycją treści i opisów w języku polskim, 

gotowych do tłumaczenia.  

Planowane działania: spotkania konsultacyjne w celu ustalenia sposobu prezentacji oraz opisów, doradztwo w 

zakresie wizerunku platformy i opisów, stworzenie prototypu.  

 

II. Doradztwo w zakresie wykonania wysokiej jakości renderów modelu remontera drogowego Patcher 

Strassmayr STP 1010 wraz z elementami maszyny oraz animacji 3D.   

Opis szczegółowy:  

http://www.strassmayr.com/


 

 

 

Doradztwo w wykonaniu renderów maszyny, maksymalnie trzech elementów maszyny oraz animacji 3D na 

podstawie dokumentacji w plikach technicznych (STEP, DWG itp.)  otrzymanej z naszego działu konstrukcyjnego 

oraz zdjęć gotowej, wyprodukowanej maszyny.  

Render maszyny –  wysokiej jakości render 3D maszyny STP 1010 w rzucie bocznym/izometrycznym 

Elementy maszyny – 3 elementy: ramię robocze, zbiornik grysu z rzucie od góry, nogi odstawcze 

Animacja wykonana w technologii 3D  – model obrotowy maszyny 360 stopni  

Efektem usługi doradczej jest powstanie prototypu wyżej wymienionych renderów na podstawie 

przeprowadzonych konsultacji.  

 

III. Wykonanie działań promocyjno – informacyjnych w zakresie reklamy internetowej na rynek Kanady, w 

szczególności pozycjonowanie, kampania ads oraz social media.  

Opis szczegółowy:  

Wykonanie działań pozycjonowania produktu STP 1010 oraz marki Strassmayr na rynku Kanadyjskim przez 

następujące czynności:  

- przygotowanie fraz do pozycjonowania, audyt konkurencji, audyt poprawności zapisów na www, audyt SEO 

- modyfikacja treści na www (pod kątem fraz, na które zamierza się prowadzić kampanię) 

- optymalizacja techniczna www pod kątem SEO (zmiany w kodzie źródłowym www w celu poprawy 

funkcjonowania strony, ustawienie tekstów alternatywnych oraz linkowania) 

- ewentualne wsparcie działań poprzez kampanię ads  

- analiza przygotowania treści na social media w celu popularyzacji marki  

 

CPV:  79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wstępne oszacowanie wartości opisanych wyżej usług na załączonym 

formularzu. Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych tj. odrębnie na każdą z usług.  

Wstępne oferty prosimy przesyłać do dnia 08.12.2021 r. na adres e-mail: k.dybowska@strassmayr.com, pocztą 

lub osobiście na adres siedziby firmy Strassmayr sp. z o.o., ul. Okrężna 14 Wysogotowo,  62-081 Przeźmierowo. 

Jednocześnie informujemy, iż niniejsza korespondencja nie jest zapytaniem ofertowym, lecz wstępnym 

szacowaniem wartości zamówienia, po którym nastąpi ogłoszenie właściwego procesu wyboru dostawcy. 

 

 

Z poważaniem, 

Ryszard Sowa 

mailto:k.dybowska@strassmayr.com

