
 

Warszawa, dn. 17.12.2019 

OGŁOSZENIE 

Polski Związek Piłki Nożnej w związku z prowadzonymi na szeroką skalę projektami  

i wdrożeniami IT wyraża zainteresowanie zapoznaniem się z aktualną ofertą rynkową firm z branży IT 

(w zakresie biznesowym, technologicznym i projektowym), w celu poszerzenia siatki potencjalnych 

partnerów  i oferentów w przyszłych inicjatywach. 

W związku z powyższym Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza zainteresowane firmy do przesyłania w 

drodze mailowej, na adres, it@pzpn.pl prezentacji portfolio firmy zawierającej przede wszystkim: 

• dotychczasowe wdrożenia, wraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na skalę i zakres projektu; 

• technologie i języki programowania, w których firma się specjalizuje; 

• przedstawienie zespołu/ów projektowych, dedykowanych do wdrażania danego produktu, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na doświadczenie i kompetencje Product Ownerów, Project 

Managerów, Scrum masterów oraz kluczowych programistów, głównie z kompetencjami full-

stack (z racji przepisów o ochronie danych osobowych informacje te nie muszą być podawane 

wraz ze szczegółowymi danymi konkretnych osób); 

• referencje dotychczasowych klientów. 

Polski Związek Piłki Nożnej poszukuje partnerów jedynie wśród firm, które: 

• mają, poparte udokumentowanymi wdrożeniami, doświadczenie w zakresie budowania 

systemów i ekosystemów informatycznych, występowania w roli integratora systemów, 

tworzenia portali internetowych i aplikacji mobilnych; 

• posiadają wiedzę i zasoby w następujących technologiach: .NET, PostgreSQL, Mongo, Angular, 

Node, Apache NiFi, RabbitMQ; 

• posiadają doświadczenie we wdrażaniu portali internetowych z wykorzystaniem systemów 

CMS w szczególności Drupal 8; 

• posiadają zasoby, gwarantujące zrozumienie świata piłki nożnej i sportu w ogólności, z 

naciskiem na podstawową orientację w systemach rozgrywek, funkcjach zaangażowanych w 

wydarzenia sportowe oraz potrzebach i wymaganiach użytkownika portali sportowych, 

• posiadają doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej, 

• w ramach wdrażanych systemów mają doświadczenia w środowiskach CI/CD  

• biegle odnajdują się w narzędziach wspierających pracę w projekcie – Jira, YouTrack,  

Polski Związek Piłki Nożnej zastrzega sobie prawo do analizy nadesłanych dokumentacji i ofert 

współpracy.  

Wybrane podmioty zostaną zaproszone na prezentację portfolio firmy i rozmowę o ewentualnych 

możliwościach współpracy w ramach specjalnie zorganizowanych w tym celu spotkań bądź dni 

otwartych. 

Oferty współpracy na adres it@pzpn.pl można przesyłać do dnia 17.01.2020. 
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