Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-56/2016

Warszawa, 23 grudnia 2016 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „przygotowanie, zaprojektowanie
i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych
dotyczących zmów przetargowych dla pracowników administracji publicznej” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
1. Poprosimy o podanie algorytmu do wyliczenia średniego czasu nauki każdego
z beneficjentów będącego częścią jednego z trzech raportów.
Odpowiedź: Średni czasu nauki każdego z beneficjentów dotyczy tych beneficjentów, którzy
zrealizowali szkolenie w całości, tj. przeszli przez wszystkie pięć modułów. Czasu
wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, realizacji testu końcowego ani procesu certyfikacji nie
wlicza się do czasu nauki.
Wyliczenie średniego czasu nauki każdego z beneficjentów należy dokonać wedle poniższego
wzoru:
łączny
czas
spędzony
przez
wszystkich
beneficjentów na nauce we wszystkich 5 modułach
średni czas nauki każdego z beneficjentów =
łączna liczba wszystkich beneficjentów,
zrealizowali wszystkie 5 modułów

którzy

2. Czy próbka demonstracyjna szkolenia e-learningowego będzie oceniana pod kątem
WCAG 2.0?
Zamawiający pisze:
„Demonstracyjna próbka (dostęp) platformy i szkolenia (e-learningowego) – próbka
(dostęp) ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryterium „Demonstracyjna próbka
platformy i szkolenia” opisanym w pkt. 3.1 Części III SIWZ. Demo platformy i szkolenia
musi spełniać wymagania określone w pkt. 3.2. Części III SIWZ, w szczególności być
złożony w odpowiednich formach i zawierać wszystkie wymagane elementy”
Z czego w pkt 3.2 części III SIWZ jest informacja, że próbka platformy ma spełniać
wymagania WCAG 2.0 w zakresie zmiany kontrastu i czcionki.
Zamawiający pisze:
„Przez stopień dopasowania demo platformy do wymogów Zamawiającego
Zamawiający rozumie uwzględnienie w przygotowaniu platformy funkcjonalności
w zakresie:
osób, które rozpoczęły, ale nie ukończyły szkolenia; 2. liczba i lista zarejestrowanych
beneficjentów; 3. łączny czas nauki beneficjentów oraz średni czas nauki każdego
z beneficjentów);
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Czy zatem należy rozumieć, że w próbce szkolenia e-learningowego WCAG 2.0
w zakresie zmiany kontrastu i wielkości czcionki nie jest wymagany? I czy będzie brany
pod uwagę przy ocenie próbki szkolenia?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium
„Demonstracyjna próbka platformy i szkolenia”, Zamawiający oceniać będzie stopień
dopasowania demo platformy do wymogów Zamawiającego.
Spełnienie tego wymogu zostanie ocenione w skali 0-4, przy czym za każdy element,
wyszczególniony w podpunktach, tj.
 dostęp do panelu umożliwiającego wygenerowanie trzech raportów (1. liczba i lista
osób, które rozpoczęły, ale nie ukończyły szkolenia; 2. liczba i lista zarejestrowanych
beneficjentów; 3. łączny czas nauki beneficjentów oraz średni czas nauki każdego
z beneficjentów);
 dostęp do szkolenia demo i jego przejścia;
 responsywność w ramach standardowych rozdzielczości komputerów;
 spełnienie wymogów WCAG 2.0 w zakresie zmiany kontrastu i wielkości czcionki.
można otrzymać po 1 punkcie.
Zatem spełnienie wymagań w zakresie WCAG 2.0 w próbce szkolenia e-learningowego nie
jest wymagane i nie będzie brane pod uwagę przy ocenianiu próbki.
3. Czy element nawigacji szkolenia – pasek postępu realizacji szkolenia, może zostać
przedstawiony w formie tzw. Licznika ekranu (przykład - Ekran 1/175)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
do ofert. Oferty należy składać do dnia 5 stycznia 2017 r. do godz. 11:00. Termin
otwarcia ofert 5 stycznia 2017 r. godz. 11:30.
Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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