
 

 

 

Pytania i odpowiedzi  

do zapytania ofertowego nr 55/07/2014/WW 

 

1) Pytanie:  
Czy pre test i post test mogą mieć te same pytania, czy musi być w każdym po 10 różnych 
pytań? 
 
Odpowiedź: 
Pytania w ramach pre testu oraz post testu mogą być takie same, albo bardzo zbliżone w 
formie i treści. 
 

2) Pytanie: 
Zamawiający w treści zapytania pisze: 
„Moduł szkolenia dot. wypełniania wniosków o dofinansowanie w praktyce. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego materiał do wglądu w postaci starego szkolenia o tej tematyce. 
Na podstawie porównania Wykonawca opracuje treść szkolenia uwzgledniający zmoanę 
layoutu Systemu SODiR, a także zmian w przepisach dot. np. kwoty minimalnego 
wynagrodzenia (na 1500 zł). Dodatkowo tam gdzie w szkoleniu pojawia się informacja, że 
wniosek trzeba składać „do 20 każdego miesiąca” należy zmienić na „do 25 każdego miesiąca” 
– te wytyczne zmienił PFRON.” 
 
Ile (w ramach tego zapisu/tego wymagania) będzie potrzeba ekranów szkolenia e-
learningowego do zrobienia? Jaką objętość modułu szkolenia tutaj przewiduje Zamawiający? 
 
Odpowiedź: 
 Zamawiający przewiduje, że ta część szkolenia e-learnongowego obejmie ok. 10 ekranów. 

3) Pytanie: 
Dotyczy pkt. 7 Załącznika nr 1: „Wykonawca będzie miał prawo do wprowadzania w 
Przedmiocie zamówienia dowolnych zmian, przekształceń treści lub formy w każdym 
momencie oraz do roporządzania oraz korzystania z utworów stawnowiących utwory zależne 
do Przedmiotu zamówienia, w tym jego opracowania i tłumaczenia.” 
Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający ma tutaj na myśli? Dlaczego Zamawiający wskazuje, że 
Wykonawca ma prawo wprowadzać różnego rodzaju zmiany w przedmiocie zamówienia, a nie 
Zamawiający? 
Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie tych rozbieżności. 
 
Odpowiedź: 
Prawidłowa treść punktu 7. Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 55/07/2014/WW 
brzmi następująco: 
 

7. Wykonawca w sposób nieograniczony i wyłączny upoważni Zamawiającego do 
wykonywania utworów zależnych do Przedmiotu zmówienia. Zamawiający będzie 



 

 

miał prawo do wprowadzania w Przedmiocie zamówienia dowolnych zmian, 
przekształceń treści lub formy w każdym momencie oraz do rozporządzania oraz 
korzystania z utworów stanowiących utwory zależne do Przedmiotu zamówienia, w 
tym jego opracowania i tłumaczenia. 

4) Pytanie: 
Na jakich urządzeniach mobilnych ma działać to szkolenie? Prosimy o wskazanie wymaganych 
przez Zamawiającego parametrów technicznych co do urządzeń mobilnych, na których 
szkolenie e-learningowe ma działać. 
 
Odpowiedź: 
Szkolenie powinno działać na tabletach, z uwzględnieniem kompatybilności z systemami iOS i 
Android. 
 

5) Pytanie: 
Dot. pkt 2  podp. 8.2. Na jakim modelu platformy Moodle będzie osadzone szkolenie? 
Odpowiedź: 
Szkolenie e-learningowe zostanie osadzone na platformie Moodle 2.6 

6) Pytanie: 

Dot. pkt 5 podp. 5.2 Czy Wykonawca otrzyma materiały oraz jakiego rodzaju? 
Odpowiedź: 
Wykonawca otrzyma: 

 Podstawowy wkład merytoryczny szkolenia e-learningowego (Załącznik do zapytania 
ofertowego) wraz zmateriałami uzupełniającymi do wkładu merytorycznego 
wymienionymi na końcu podstawowego wkładu merytorycznego (Kody i stopnie 
niepełnosprawności, Równoważność orzeczeń, Efekt zachety, Formularz INF-O-PP 
2014, Formukarz INF-D-P 2014, Formularz Wn-D 2014, Orzeczenie 1 i 2, SOD – 
pytania i odpowiedzi, SODIR off line – podręcznik, Kalkulator wyliczający orientacyjną 
wysokość dofinansowania z SODiR) 

 materiał do wglądu w postaci fragmentu starego szkolenia dot. Systemu SODiR . 
 

7) Pytanie: 
Dotyczy pkt 6 Czy jest możliwość przesunięcia realizacji zamówienia o 2 miesiące? 
Odpowiedź: 
Nie ma takiej możliwości. 
 

8) Pytanie: 
Czy Zamawiający zakłada określoną liczbę ekranów na każdą lekcję? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zakłada konkretnej liczby ekranów na daną lekcję. 
 

9) Pytanie: 
Czy Wykonawca otrzyma dane dostępowe  do systemu SODIR? 
Odpowiedź: 



 

 

Fundacja Aktywizacja wystosowała zapytanie do PFRON w sprawie udostępnienia ze strony 
PFRON roboczych uprawnień do systemu dla wykonawcy szkolenia w celu przygotowania 
odpowiednich ekranów szkolenia e-learningowego. 
 

10) Pytanie: 
Proszę o inf. o jaką wersję SCORM chodzi? 
Odpowiedź: 
Scorm 1.2 
 

11) Pytanie:  
Co Zamawiający ma na myśli pisząc, że Wykonawcy musi umożliwić osadzenie dodatkowych 
plików multimedialnych w treści szkolenia? W jaki sposób Wykonawca ma to zrobić? 
Odpowiedź: 
O ile Zamawiający będzie dysponował dodatkowymi plikami multimedialnymi (video) w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy i po ich przekazaniu Wykonawcy.  

 
 


