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Warszawa, dnia 10.04.2020 r. 
 

Rozeznanie rynku - przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej 

 oraz wyboru Wykonawcy 

W związku z realizacją projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II” [„Projekt”],  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: 
UDA.POWR.02.10.00-00-7027/19-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na udostępnienie, 
utrzymanie i administrowanie platformy internetowej do realizacji szkoleń w formie elektronicznej 
(zdalnej). 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres zadań Wykonawcy obejmuje:  

1. udostępnienie, utrzymanie i administrowanie platformy internetowej do realizacji szkoleń zdalnych  
w ramach Projektu, wyposażonej w narzędzia umożliwiające:  

1.1. rejestrację każdego szkolenia (grupy szkoleniowej) i określenie jego tematu (przygotowanie 
„wirtualnego kanału/pokoju” dla każdego ze szkoleń/grupy szkoleniowej), 

1.2. automatyczny proces zapisów z uwzględnieniem limitów na szkolenie, list rezerwowych, 
odrębnych profili (loginów i haseł) – dla Zamawiającego, dla „opiekuna” grupy szkoleniowej, 
trenera/trenerów, dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, dla osób przeprowadzających kontrole 
zewnętrzne szkolenia, 

1.3. automatyczne powiadomienia Uczestników/Uczestniczek po zapisie, 

1.4. udostępnianie przed, w trakcie i po szkoleniu treści/materiałów szkoleniowych w formie  
e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, 
itp.,  

1.5. przeprowadzenie szkoleń w czasie rzeczywistym,  metodami zdalnego dostępu,  
tj. z wykorzystaniem połączeń on-line, za pomocą platformy umożliwiającej telekonferencję  
w taki sposób, że trener prowadzi szkolenie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej 
przekazanie i utrwalanie treści określonych w programie szkolenia, a Uczestnik/Uczestniczka 
otrzymuje dostęp do platformy, z możliwością połączenia głosowego i wideo, 

1.6. wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom  i trenerowi/trenerom interaktywny swobodny udział  
we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, 
ankiety, egzamin) poprzez np. współdziałanie ekranu itp.1,  

1.7. rozwiązania techniczne umożliwiające Uczestnikom/Uczestniczkom i trenerowi/trenerom  
w pełni zrealizować zakładany program szkolenia (obejmujący zarówno elementy teoretyczne, 
jak i ćwiczenia praktyczne, w tym w parach/podgrupach), przy założeniu, że będą oni 
dysponować tabletem/smartfonem z Androidem lub iOs lub komputerem z 2 rdzeniowym 
procesorem 2GB ram, z systemem operacyjnym z popularnymi przeglądarkami (Windows: IE 
11+,  Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+; Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+; Linux: Firefox 
27+,  Chrome 30+), opcjonalnie – mikrofonem,  

1.8. rejestrowanie/nagrywanie (zapis audio–wideo). Na nagraniu powinien być widoczny 
przynajmniej trener/trenerzy oraz powinna wyświetlać się bieżąca data i godzina zajęć. 
Zamawiający dopuszcza, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach inny sposób 
dokumentowania prowadzenia zajęć niż nagrywanie, polegający na wykonaniu co najmniej  
4 zdjęć (zrzutów z ekranów trenera/trenerów na początku, w trakcie i na końcu zajęć z widoczną 
datą i godziną), z każdego realizowanego w trybie zdalnym spotkania,  

 
1 planowana liczba Uczestników/Uczestniczek jednego szkolenia to 8 osób, każde szkolenie prowadzone będzie przez  

2 trenerów. 
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1.9. przeprowadzenie pre-testów i post-testów wiedzy,  

1.10. przeprowadzenie ankiet oceny szkolenia,  

1.11. generowanie zestawień wyników pre-testów, post-testów, ankiet oceny szkolenia,  

1.12. prowadzenie list obecności,  

1.13. generowanie raportów aktywności/obecności Uczestników/Uczestniczek,  

1.14. generowanie zaświadczeń o udziale w szkoleniu,  

1.15. generowanie oświadczeń z potwierdzeniem odbioru przez Uczestników/Uczestniczki materiałów 
szkoleniowych, zaświadczeń o udziale w szkoleniu,  

1.16. generowanie zbiorczych raportów z każdego ze szkoleń (zawierającego minimum tytuł szkolenia, 
harmonogram szkolenia, daty realizacji, imię i nazwisko prowadzącego, listę 
Uczestników/Uczestniczek (osoby, które rozpoczęły/ukończyły szkolenie) raport z przekazania 
Uczestnikom/Uczestniczkom materiałów szkoleniowych, raport z obecności Uczestników/ 
Uczestniczek, raport z wyników testów wiedzy, raport z wyników ankiety oceny szkolenia,  

1.17. oznakowanie każdego ze szkoleń oraz wszelkich generowanych dokumentów z uwzględnieniem 
wizualizacji Projektu oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w Podręczniku wnioskodawcy  
i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji, 

1.18. przeprowadzenie przez Zamawiającego, Ministerstwo Edukacji Narodowej [MEN], instytucje 
kontrolne wyznaczone przez Zamawiającego, MEN lub inne uprawnione podmioty, kontroli 
usług zdalnych poprzez udzielenie dostępu (hasła i loginu) Zamawiającemu do szkolenia,  
a pozostałym instytucjom kontrolnym – na ich żądanie. Kontrolujący będą w ciągu trwania 
szkolenia kilkakrotnie logować się i dokumentować to w postaci zrzutów z ekranu, aby 
potwierdzić czy przekazywane treści są zgodne z tematem szkolenia oraz stwierdzić obecność 
Uczestników/Uczestniczek na szkoleniu. 

2. zapewnienie dostępności do platformy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w okresie  
od dnia udostępnienia platformy do 30.09.2020 r.,  

3. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji logowania i użytkowania platformy, 

4. archiwizacji każdego ze szkoleń (nagrań audio–wideo i/lub zrzutów z ekranów) i przekazanie 
Zamawiającemu w formie plików (dostępnych off-line, w formacie umożliwiającym ich odtworzenie za 
pomocą ogólnodostępnego, darmowego oprogramowania). W przypadku braku możliwości 
odtworzenia nagrania/otwarcia zrzutów z ekranu za pomocą ogólnie dostępnego, darmowego 
oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z nagraniem/zrzutem 
oprogramowania koniecznego do jego odtworzenia, 

5. zapewnienia Zamawiającemu i użytkownikom szkoleń przez okres wskazany w pkt. 2 powyżej 
możliwości korzystania z pomocy administratora (tzw. help – desk), tj. zapewnienia systemu rejestracji 
użytkowników (nadanie loginu i hasła), systemu przyjmowania i usuwania awarii platformy, systemu 
komunikacji z Uczestnikami/Uczestniczkami szkoleń (mailowej i telefonicznej), trybu obsługi problemów 
zgłoszonych przez użytkowników (np. nadanie dostępu, zmiana hasła), niezwłocznego (tj. w ciągu 
maksymalnie 24 godzin od otrzymania informacji o wystąpieniu awarii) usuwania awarii  
w funkcjonowaniu szkoleń. 

II. DODATKOWE INFORMACJE:  

1. Zakłada się, iż ze szkoleń zdalnych skorzysta 300 Uczestników/Uczestniczek projektu, niemniej 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości tej grupy. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.09.2020 r., z zastrzeżeniem, że uruchomienie szkoleń  
na platformie planowane jest jeszcze w kwietniu 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ww. 
terminów.  

3. Wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia obejmować 
będzie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty przejazdów, 
rozmów telefonicznych, wysyłek jakichkolwiek materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia oraz, o ile dotyczy podatek od towarów i usług (VAT) lub podatek dochodowy, składki ZUS, 
w tym składki ZUS opłacane przez Zamawiającego (tzw. „pochodne od wynagrodzenia”). Wykonawcy nie 
przysługuje prawo domagania się zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie protokołów odbioru prac podpisanych przez 
Wykonawcę i Zamawiającego oraz rachunków/faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę: 
4.1. w wysokości 70% wynagrodzenia – po udostępnieniu Zamawiającemu platformy,  
4.2. w wysokości 30% wynagrodzenia – po zakończeniu realizacji szkoleń i przekazaniu 

Zamawiającemu zarchiwizowanych szkoleń.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
dokumentu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że płatność nastąpi po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego protokołu odbioru prac z adnotacją „bez uwag”. 

III. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 

1. Kryterium wyboru stanowić będzie cena. Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto ogółem  
w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę 
punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Przyznając punkty kolejnym ofertom 
Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:  

C = 
NC 

x 100 

C – liczba punktów badanej oferty za cenę ogółem 
NC – cena oferty o najniższej cenie ogółem 
BC – cena badanej oferty BC 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaoferowanej ceny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 

4. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania. 

IV. SKŁADANIE OFERT: 

1. Wycenę kosztów usługi sporządzoną na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego pisma 
prosimy przesłać do dnia 16.04.2020 r. do godziny 16.00. 

• na adres mailowy: edyta.swiderska@akadamiamddp.pl wpisując w tytule – „oferta na platformę – 
Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II” 

lub 

• pocztą tradycyjną lub osobiście na adres MDDP Akademia Biznesu sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 25, 
00-854 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „oferta na platformę – Szkoła Trenerów Procesu 
Wspomagania II”. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. W przypadku złożenia przez ten 
sam podmiot więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez danego Wykonawcę zostaną 
odrzucone i pozostaną bez rozpatrzenia.  
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