
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2021/Infostrateg 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Objęcie stanowisk w projekcie AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed 

fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet 

Działanie realizowane i finansowane w ramach projektu AntyFakeNews, system do ochrony 

użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, zgodnie z umową o 
dofinansowanie Infostrateg/0043/2021-00, współfinansowanego ze środków krajowych 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny 
Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, 
telekomunikacyjne, mechatroniczne” 

 

Nazwa stanowiska Zakres oraz założenia pracy Wymagania dla wykonawcy 

Stanowisko 
Koordynator prac 
projektu, 
dokumentalista 
(AGILE) 

Osoba na stanowisku 
„Koordynator prac projektu, 
dokumentalista (AGILE)” 
będzie odpowiedzialna za: 
- dokumentowanie bieżących 
zadań, w celu tworzenia 
raportów z 

postępu prac, 
- przydzielanie odpowiednich 
zadań poszczególnym 

członkom zespołów, w 
odpowiedzi na postęp 
realizacji projektu. 
- reagowanie na zagrożenia 
mogące wpłynąć na realizacje 
projektu. 
 
Średni czas zaangażowania w 
miesiącu = 100h 

Proponowana forma 
zatrudnienia - umowa 
cywilnoprawna 

Wymagania dot. osoby 
wyznaczonej do realizacji zadania 
(1 osoba): 
- wykształcenie minimum 
średnie* 
- minimum 3 letnie doświadczenie 
zawodowe 
 
 
Opis spełnienia wymagań: 
Załącznik nr 3 (CV)  oraz kopia 
dyplomu/świadectwa 
potwierdzającego posiadane 
wykształcenie 

Stanowisko Analityk 
do uzupełnienia 
treści 

Osoba na stanowisku 
„Analityk do uzupełnienia 
treści” będzie odpowiedzialna 
za: 
- dobór treści na etapie 

uczenia maszynowego 
systemu, w celu 
wypracowania jak 

największej skuteczności 
algorytmu. 
Średni czas zaangażowania w 
miesiącu = 50h 

Wymagania dot. osoby 
wyznaczonej do realizacji zadania 
(2 osoby): 
- wykształcenie minimum 
średnie* 
- minimum 3 letnie doświadczenie 
zawodowe 
 
 
Opis spełnienia wymagań: 
Załącznik nr 3 (CV)  oraz kopia 
dyplomu/świadectwa 



 

Proponowana forma 
zatrudnienia - umowa 
cywilnoprawna 

potwierdzającego posiadane 
wykształcenie 

Stanowisko 
Webdeveloper-
programista 

 

Osoba na stanowisku 
„Webdeveloper-programista” 
będzie odpowiedzialna za: 
- stworzenie prototypu oraz 
wizualizacji 
zarówno wyników 
przeprowadzanych badań, jak 
i stworzenia 

narzędzia dla klienta 
końcowego. 
Średni czas zaangażowania w 
miesiącu = 40h 

Proponowana forma 
zatrudnienia - umowa 
cywilnoprawna 

Wymagania dot. osoby 
wyznaczonej do realizacji zadania 
(1 osoba): 
- tytuł zawodowy minimum 
magister 
- minimum 5 letnie doświadczenie 
zawodowe 
- umiejętność programowania w 
językach: C#, C++, JavaScript, Java 
- bardzo dobra znajomość baz 
danych, w szczególności MsSQL 
- znajomość zagadnień sieciowych 
- umiejętność tworzenia aplikacji 
mobilnych na system Android 
- umiejętność tworzenia aplikacji 
internetowych oraz typu desktop 
 
Opis spełnienia wymagań: 
Załącznik nr 3 (CV)  oraz kopia 
dyplomu 

*wykształcenie średnie - ukończona szkoła ponadpodstawowa (na podbudowie 8-klasowej szkoły 
podstawowej) lub ponadgimnazjalna 

 


