Zapytanie ofertowe na system dostępu do platformy e-learningowej
z urządzeń mobilnych
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie realizująca Projekt „Przedsiębiorcza
Uczelnia” ogłasza postępowanie na: Opracowanie i wdrożenie systemu dostępu do
platformy e-learningowej z urządzeń mobilnych.
(„Usługi

informatyczne:

konsultacyjne,

opracowywania

oprogramowania,

internetowe

i wsparcia” wspólny słownik zamówień, kod CPV: 72000000-5).
1. Kontekst zamówienia
a. Uczelnia użytkuje platformę WBTSerwer dostarczoną przez firmę 4System, jako
platformę dydaktyczną dla studentów kształcących się w systemie kształcenia na
odległość.
b. Kontenty udostępniane na tej platformie zostały wykonane za pomocą narzędzia
WBTExpress przez IMM oraz innych wykonawców w standardzie SCORM 1.2 lub
w standardzie SCORM 1.3. Są to kontenty multimedialne oraz filmowe.
c. Standardowa struktura kontentu zawiera strony informacyjne z różnorodnymi
elementami: grafiką, interakcją , animacją, wstawką filmową, wstawką dźwiękową
oraz pytania testowe, na które student musi udzielić odpowiedzi, aby zaliczyć
kontent. Ponadto każdy przedmiot kończy się testem końcowym zawierającym
pewien zbiór pytań testowych.
d. Pytania testowe są pytaniami jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru,
łączeniem obiektów w pary (rozwiązanie graficzne 4system), wstawianiem
wyrazów ze zbioru w luki w tekście.
e. Platforma ewidencjonuje czas pracy studenta z każdym kontentem, wyniki pytań
testowych zawarte w kontencie, wyniki testu końcowego przedmiotu.
2. Oczekiwana funkcjonalność rozwiązania
Oczekujemy, że aplikacja umożliwi:
1) Zalogowanie się na platformę e-learningową przy pomocy loginu i hasła do
wirtualnego dziekanatu systemu HMS Solution.
2) Wybór przypisanego studentowi przedmiotu.
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3) Wybór jednego z kontentów tego przedmiotu.
4) Rozpoczęcie z nim pracy od początku lub od miejsca, w którym praca została
zakończona w poprzedniej sesji.
5) Udostępnienie pytań testowych, ewidencję uzyskanego wyniku i wyświetlenie raportu
z wynikiem testu.
6) Ewidencję:
a. czasu pracy z kontentem,
b. statusu ukończenia kontentu,
c. statusu zaliczenia kontentu.
7) Pracę z platformą e-learningową z telefonów i tabletów przynajmniej z systemem
operacyjnym Android. Dodatkowym atutem oferty będzie deklaracja rozszerzenia
funkcjonalności na urządzenia mobilne pracujące także z innymi systemami
operacyjnymi.
Oczekujemy, że aplikacja umożliwi udostępnienie wszystkich funkcjonalności posiadanego
przez nas systemu e-learningowego dostępnych dla studentów i wykładowców związanych z
uruchamianiem kursów i podglądem wyników studentów oraz funkcjonalności uzupełniające,
przynajmniej forum, czat i kalendarz, a w przypadku konieczności przekształcenia pewnych
elementów funkcjonalności ze względu na specyfikę urządzeń mobilnych – przekształcenia
te realizowane będą automatycznie, bez utraty istotnych elementów funkcjonalności.
3. Treść oferty
Prosimy o przedstawienie:
1) Opisu proponowanego rozwiązania.
2) Opisu sposobu jego wdrożenia.
3) Harmonogramu wdrożenia.
4) Kosztu wdrożenia całości rozwiązania i jego głównych elementów.
5) Warunków gwarancji i dalszego serwisu rozwiązania
6) Innych informacji istotnych dla wyboru rozwiązania i jego wdrożenia.
7) Referencji zrealizowanych wdrożeń tego rodzaju.
4. Wymagania dotyczące Wykonawcy
1) Doświadczenie w pracy z platformą e-learningową WBTSerwer.
2) Doświadczenie w opracowaniu kontentów na platformę WBTSerwer.
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3) Doświadczenie we wdrażaniu mobilnego dostępu do zasobów e-learningowych na
wyższej uczelni.
4) Zakończenie wdrożenia musi nastąpić najpóźniej w II kwartale 2013 r.
5. Ocena ofert
Ocenie będą podlegać:
1) Funkcjonalność rozwiązania:
a. kompletność przeniesienia treści dydaktycznej do systemu mobilnego
dostępu,
b. zakres obsługiwanych mobilnych urządzeń dostępu.
2) Koszt wdrożenia (cena brutto usługi)
6. Dodatkowe informacje:
a. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
b. Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia oferty w zakresie informacji
dodatkowych przygotowanych na wniosek Zamawiającego.
Oferty przyjmowane będą do dnia 01.10.2012r. do godziny 16:00.
Prosimy o złożenie oferty w w Biurze Projektu „PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA”
ul.Opaczewska 42 m. 3, 02-372 Warszawa – w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres
e-mailowy: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu.
Osoba do kontaktu: p. Dariusz Łukawski – administrator platformy tel: 601 337 355 mail:
d.lukawski@wsptwp.eu

ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa • tel./fax 022 822 10 58 • e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu • www.wsptwp.eu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

