Załącznik 3 do Informacji

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie pod kątem technicznym i graficznym
internetowej platformy e-learningowej i jej wdrożenie oraz przygotowanie pod względem
technicznym, graficznym i multimedialnym szkolenia e-learningowego.

Opis wymogów/funkcjonalności
1. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące platformy oraz szkoleń
1.1.

Platforma i szkolenie on-line muszą być w standardzie zapewniającym wzajemną
kompatybilność oraz zapewniającym funkcjonalności wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia.

1.2.

Platforma i szkolenie muszą poprawnie uruchamiać się i działać na następujących
przeglądarkach internetowych: Internet Explorer 8 i późniejsze, Mozilla Firefox 3
i późniejsze, Google Chrome 4 i późniejsze, Opera 9 i późniejsze, Safari 3 i późniejsze;
przy czym uruchomienie szkolenia nie powinno wymagać instalowania na
komputerach użytkowników końcowych żadnych apletów i pluginów (w tym Java) za
wyjątkiem Flash Player lub innych uzgodnionych z Zamawiającym. Strona startowa
szkolenia zawierać będzie informacje o wszystkich programach i dodatkach
niezbędnych do jego uruchomienia.

1.3.

Platforma oraz szkolenie muszą płynnie działać na komputerze użytkownika
końcowego spełniającym następujące minimalne wymagania:
a) procesor dwurdzeniowy lub lepszy;
b) pamięć RAM: 1GB lub wyższy;
c) karta grafiki: pracująca w rozdzielczości minimum 1024x768;
d) karta dźwiękowa;
e) dostęp do Internetu;
f) mysz;
g) klawiatura;
h) system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższe.

1.4.

Platforma powinna umożliwić odbycie szkolenia jednocześnie 5 000 użytkownikom.

1.5.

Platforma e-learningowa będzie responsywna.
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1.6.

Platforma zostanie umieszczona na serwerze Wykonawcy do końca 2017 r.,
a Zamawiający

zapewni

swoją

subdomenę

przynależącą

do

domeny

www.uokik.gov.pl. Po zakończeniu projektu, w okresie trwałości, tj. do końca 2019
roku, Zamawiający będzie wynajmować odpłatnie miejsce na serwerze Wykonawcy.
1.7.

Platforma i szkolenie zostaną dostosowane do podstawowych standardów WCAG 2.0,
których zestawienie stanowi Załącznik 1 do OPZ.

1.8.

Wykonawca przeprowadzi za pośrednictwem firmy zewnętrznej audyt platformy
i szkolenia pod kątem ich dostosowania do standardu WCAG 2.0. Audyt odbędzie się
do końca marca 2017 r., a Wykonawca będzie miał za zadanie zastosować się do
ewentualnych uwag wynikających z audytu i dokonać niezbędnych poprawek do
końca kwietnia 2017 r.

1.9.

Wykonawca zapewni telefoniczny helpdesk, który będzie dostępny dla użytkowników
platformy pod stacjonarnym numerem w dni powszednie w godz. 8.00-16.00.

1.10. Wykonawca będzie świadczył na czas trwania projektu wsparcie techniczne na rzecz
Zamawiającego, a do końca 2019 r. udzieli mu gwarancji na użytkowanie platformy
e-learningowej.
1.11. Zamawiający ma prawo do bieżącej aktualizacji treści szkolenia do końca 2017 roku,
a po zakończeniu projektu – do końca 2019 roku – do dwóch aktualizacji rocznie.
1.12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencję na użytkowanie platformy do końca
2017 roku z możliwością przedłużenia do 2019 roku. Po zakończeniu projektu na
Zamawiającego przejdą prawa autorskie do opracowanych szkoleń online.
1.13. Harmonogram projektu:


październik 2016 – wybór Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego;



październik-listopad

2016

–

opracowanie

przez

Wykonawcę

założeń

i dokumentacji platformy;


grudzień 2016-luty 2017 – opracowanie przez Wykonawcę treści szkoleń na
platformę e-learningową;



styczeń-luty 2017 – wdrażanie projektów koncepcyjnych przez Wykonawcę;



styczeń-kwiecień 2017 – testy Zamawiającego;



luty 2017 – przygotowanie wersji beta platformy;
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marzec 2017 - przeszkolenie administratorów z ramienia Zamawiającego
w zakresie modyfikacji merytorycznych treści platformy i zarządzania nią wraz
z utworzeniem dla nich odpowiednich kont;



kwiecień 2017 – zakończenie budowy platformy;



maj-grudzień 2017 – świadczenie usługi hostingowej przez Wykonawcę od
momentu uruchomienia szkoleń online (maj 2017).

1.14. O zamówienie będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy zatrudnią na czas realizacji
zadania co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
osobę bezrobotną, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

2. Wymagania dotyczące szkolenia on-line
2.1.

Szkolenie e-learningowe zostanie opracowane przez Wykonawcę na podstawie
materiałów

dydaktycznych

przekazanych

przez

Zamawiającego.

Do

zadań

Wykonawcy należeć będzie opracowanie metodyki szkolenia i scenariusza szkolenia
oraz przygotowanie na tej podstawie materiału szkoleniowego do umieszczenia na
platformie e-learningowej. Materiał szkoleniowy zawierać będzie wykład, materiały
audio, kazusy, scenki sytuacyjne, ćwiczenia/testy sprawdzające. Wykonawca przekaże
do akceptacji Zamawiającego treść i wizualizację poszczególnych modułów.
2.2.

Szkolenie e-learningowe podzielone będzie na 5 modułów tematycznych, przy czym
każdy z modułów składać się będzie z 25 ekranów (+/- 5 ekranów).

2.3.

Każdy moduł będzie składać się z następujących części:
a) informacyjnej (teoretycznej), przy czym każdy moduł zaczynać się będzie od
ekranu wprowadzającego w tematykę omawianych zagadnień, ponadto zawierać
będzie słowniczek najważniejszych pojęć użytych w module,
b) ćwiczeniowej (jeżeli będzie taka zasadność),
c) testowej - na końcu każdego modułu zamieszczony będzie krótki test
podsumowujący materiał, który składać się będzie z minimum 5 pytań. Będą to
zadania typu: pytania pojedynczego i wielokrotnego wyboru, krzyżówki,
odgadywanie hasła na podstawie definicji, „prawda czy fałsz”, „przeciągnij
i upuść”.
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2.4.

W scenariuszu szkolenia musi być uwzględniony praktyczny podział materiału
merytorycznego i odpowiednie użycie przykładów, quizów i innych atrakcyjnych form
przekazywania wiedzy.

2.5.

Na 10 ekranów szkolenia e-learningowego muszą przypadać co najmniej 2 ekrany
z grafiką statyczną, 1 ekran z quizem, 2 ekrany z animacją prostą i 2 ekrany z animacją
zaawansowaną.

2.6.

Szkolenie musi zawierać rysunki i animacje, pliki audio i video (min. 30% zawartości
kursu).

2.7.

Szkolenie będzie kończyć się testem, którego pozytywne zaliczenie będzie warunkiem
uzyskania certyfikatu końcowego. Każdy użytkownik będzie również miał za zadanie
wypełnić ankietę ewaluacyjną, w której odpowie na pytania dotyczące jakości
szkolenia.

2.8.

Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia będzie do pobrania i wydrukowania
przez każdego użytkownika, który pozytywnie zaliczył test końcowy.

2.9.

Szkolenie powinno posiadać pełne udźwiękowienie z możliwością włączenia
i wyłączenia dźwięku bez szkody dla jakości odbywanego szkolenia w całym kursie lub
na pojedynczych ekranach.

2.10. Szkolenie powinno zawierać materiały multimedialne w postaci filmów, animacji oraz
załączników w formie plików np.: .pdf, .doc, .jpg, .avi, .mp4, .ppt, HTML.
2.11. Każdy moduł powinien zawierać szczegółowy spis zawartości poszczególnych
ekranów, umożliwiający natychmiastowe przejście do dowolnego slajdu, pasek
postępu lub licznik ekranów (informacja, na którym ekranie znajduje się
użytkownik/ile ekranów jest w szkoleniu).
2.12. Każdemu modułowi towarzyszyć będzie skrypt w postaci pliku .pdf, który zawierać
będzie opracowany materiał z ekranów informacyjnych. Użytkownik będzie mógł
pobrać plik i wydrukować do własnego użytku.
2.13. Na platformie zamieszczony zostanie słowniczek pojęć, także w postaci pliku .pdf,
który zwierać będzie definicje najważniejszych pojęć użytych w treści szkolenia.
Użytkownik będzie mógł pobrać plik i wydrukować do własnego użytku.
2.14. Grafika wykorzystywana w szkoleniu powinna mieć format .jpg lub .png.
2.15. Materiały video umieszczane w szkoleniu powinny mieć format .avi.
2.16. Treść szkolenia będzie uwzględniać niestereotypowy i zróżnicowany przekaz.
4

2.17. Szkolenie powinno być tak zaprojektowane, by umożliwić użytkownikowi przerwanie
nauki w dowolnym momencie, a później jej kontynuowanie z miejsca, w którym ją
zakończono. Użytkownik będzie mógł przeglądać ekrany nieliniowo, bez narzuconej
kolejności.
2.18. W części ćwiczeniowej (jeśli będzie w danym module) użytkownik będzie przechodził
kolejno przez ekrany i udzielał odpowiedzi na pytania. Jeśli popełni błąd,
automatycznie pojawi się link do treści merytorycznej dedykowanej do pytania.

3. Wymagania dotyczące platformy e-learningowej
3.1.

Przed zalogowaniem na platformie użytkownik będzie musiał zapoznać się z polityką
bezpieczeństwa oraz polityką prywatności opracowanymi przez Wykonawcę.

3.2.

Proces rejestracji i zakładania konta będzie zautomatyzowany – link aktywujący konto
będzie wysyłany na konto mailowe rejestrującego się użytkownika.

3.3.

Platforma będzie wyposażona w przystępny panel administracyjny, dzięki któremu
Zamawiający będzie mógł łatwo poruszać się po systemie i dokonywać koniecznych
aktualizacji treści szkolenia, ponadto będzie miał dostęp do statystyk związanych ze
szkoleniem i mógł generować z nich raporty w postaci plików Excel lub PDF.

3.4.

Platforma

e-learningowa

powinna

umożliwiać

rejestrowanie

co

najmniej

następujących danych dotyczących uczestników uczących się: ilość podejść, czas
spędzony na realizacji każdego podejścia, status (ukończone/nieukończone), wynik
osiągnięty po zakończeniu określonej ilości materiału.
3.5.

Platforma

e-learningowa

następujących

danych

powinna

dotyczących

umożliwiać
uczestników

rejestrowanie

co

podchodzących

najmniej
do

testu

końcowego: ilość podejść, czas spędzony na realizacji każdego podejścia, status
(ukończone/nieukończone), wynik udzielonych odpowiedzi/wykonanych kroków do
wszystkich pytań w tekście.
3.6.

Platforma powinna umożliwić rejestrowanie liczby loginów i pokazywanie statystyk
z ich tygodniowego przyrostu.

3.7.

Platforma powinna umożliwiać wysyłanie wiadomości do użytkowników – zarówno
automatycznych zawierających przypomnienie o terminie, jaki pozostał do
ukończenia

kursu,

jak

również

zindywidualizowanych,

wysyłanych

przez

administratora, dotyczących tematów wskazanych przez Zamawiającego.
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4. Wymagania względem Wykonawcy
4.1.

Wykonawca

opracuje

szkolenie

i

platformę

na

podstawie

scenariusza

merytorycznego przygotowanego przez ekspertów Zamawiającego. Scenariusz będzie
zawierać szczegółowe omówienie zagadnień szkoleniowych oraz testy końcowe dla
użytkowników.
4.2.

Wykonawca zadba o ty, by szkolenie było napisane przystępnym i ciekawym
językiem, objaśniającym użytkownikom prawniczą tematykę będącą przedmiotem
szkolenia.

4.3.

Na czas projektu Wykonawca zatrudni eksperta z wykształceniem wyższym
prawniczym lub ekonomicznym i z minimum 3-letnim udokumentowanym
doświadczeniem

zawodowym

w

zakresie

prawie

konkurencji

w

jednym

z następujących obszarów: działalność dydaktyczna, działalność naukowa (publikacje
naukowe, udział w konferencjach w charakterze prelegenta), działalność szkoleniowa
w zakresie prawa konkurencji.
4.4.

Zadaniem eksperta będzie nadzór nad opracowaniem metodyki szkolenia,
scenariusza oraz materiału szkoleniowego.

4.5.

Bezpieczeństwo platformy musi spełniać wymogi określone w ustawie o ochronie
danych osobowych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy. W tym celu
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgłoszenie do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych bazy z danymi użytkowników zarejestrowanych na
platformie szkoleniowej.

4.6.

Wykonawca opracuje na potrzeby szkolenia informator dla użytkowników, dostępny
przed przystąpieniem i w czasie trwania kursu, zawierający w szczególności
następujące informacje: opis zawartości kursu dostarczony przez Zamawiającego,
opis wymagań sprzętowych, „samouczek” z zakresu nawigacji (sposobu poruszania
się po kursie) – można w tym celu skorzystać z formuły pytań i odpowiedzi.
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