
         

 

 

Warszawa, dnia 02.02.2017 r.  

 

 

Zmiana treści zapytania ofertowego   

Dotyczy: zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy do opracowania i wdrożenia platformy 

internetowej „e-Mocni” w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje 

Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,  

nr postępowanie  04/01/2017/WCH z dnia 19.01.2017 r. zaktualizowanego po zmianach z dnia 

31.01.2017 r.  

W związku z otrzymanymi pytaniami, Zamawiający informuje, iż wprowadza poniższe zmiany w treści 

Zapytania Ofertowego nr 04/01/2017/WCH z dnia 19.01.2017 r. zaktualizowanego po zmianach  

z dnia 31.01.2017 r.  

1. Pkt 2, w ppkt e „Zgodność Platformy „e-mocni” z normami i przepisami” dodaje się ust. 6 

oraz 7, które: 

Otrzymują brzmienie:  

„6. Platforma musi realizować Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

7. Platforma musi być zgodna z założeniami  Podręcznika Beneficjenta 2014-2020 do SL2014” 

2.  Pkt 3, ppkt 3 „Przeprowadzanie stacjonarnych szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu dla 

osób wskazanych przez Zamawiającego (min. 50 godz. szkoleń / warsztatów / usług doradczych) 

w tym terminowe rozliczenie się z przeprowadzonego szkolenia. Szkolenia odbywać się będą w 

Centrali Zamawiającego (Warszawa) oraz w 6 oddziałach Zamawiającego: Poznań, Warszawa, 

Łódź, Rzeszów, Opole, Białystok i obejmować będzie łącznie ok. 250 uczestników/czek” 

2. Otrzymuje brzmienie: „Przeprowadzanie stacjonarnych szkoleń specjalistycznych z obsługi 

systemu dla osób wskazanych przez Zamawiającego (min. 50 godz. szkoleń / warsztatów / 

usług doradczych) w tym terminowe rozliczenie się z przeprowadzonego szkolenia. Szkolenia 

odbywać się będą w Centrali Zamawiającego (Warszawa) oraz w 6 oddziałach 

Zamawiającego: Poznań, Warszawa, Łódź, Rzeszów, Opole, Białystok i obejmować będzie 

łącznie ok. 350 uczestników/czek”  UWAGA! Zmiana liczby osób w stosunku do omyłkowo 

podanej w aktualizacji zapytania z dnia 31.01.2017 r.   

 

 



         

 

3. Pkt 3, ppkt 10 „Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i aktualizacji Platformy w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego.” 

Otrzymuje brzmienie: „Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i aktualizacji Platformy  

w terminach wskazanych przez Zamawiającego maksymalnie do dnia 31.07.2019 r.” 

4. Pkt 3, ppkt 12 „Zapewnienia Platformie hosting i utrzymanie w terminie do 31.03.2019 r.” 
5. Otrzymuje brzmienie: „Zapewnienia Platformie hosting i utrzymanie w terminie do 

31.07.2019 r.” UWAGA! Zmiana daty w stosunku do omyłkowo podanego terminu w 

aktualizacji zapytania z dnia 31.01.2017 r.   

 
6. Pkt 6  

(…) Harmonogram realizacji zamówienia 

 

Etap realizacji 
zamówienia 

Termin realizacji od… Termin 
realizacji do… 

Zadania 

1 etap  od momentu 
podpisania umowy 

24.03.2017 r.  We wskazanym okresie 
Wykonawca: 
a) zoperacjonalizuje (we 
współpracy z Zamawiającym  
w formie min. 50 godzin 
doradztwa i warsztatów na 
etapie przygotowawczym) 
poszczególne procesy wspierane 
przez platformę, 
a) wykona następujące moduły: 
- moduł/panel administracyjny 
platformy, 
- moduł rekrutacja 
- moduł rozliczeniowy 
- moduł organizacja szkoleń, 
zgodnie z ich opisem wskazanym 
w pkt 2, ppkt b zapytania; 
b) wykona makiety 
następujących modułów: 
- modułu raportowania, 
- modułu repozytorium, 
- moduł dokumentów, 
- moduł programów 
szkoleniowych, 
- moduł komunikacyjno – 
informacyjny zgodnie z opisem 
tych modułów znajdującym się w 
pkt 2, ppkt b, 
c) przygotuje instrukcje 
wdrażające moduły wskazane w 
pkt a oraz wybrane elementy 
modułów wskazanych  



         

 

w pkt b. 

2 etap 24.03.2017 r. 31.05.2017 r.  We wskazanym okresie 
Wykonawca: 
a) wykona moduły wskazane w 
pkt b (etap nr 1) 
b) wdroży i uruchomi Platformę e 
– Mocni wraz z 
przeprowadzeniem testów 
funkcjonalnych, 
c) przeprowadzi szkolenia 
specjalistyczne z obsługi systemu 
dla osób wskazanych przez 
Zamawiającego, 
d) przedstawi wyniki audytu 
dostępności platformy dla osób  
z niepełnosprawnościami (audyt 
zgodności ze standardem WCAG 
2.0 na poziomie AA) wraz  
z poświadczeniem wdrożenia 
rekomendacji wynikających  
z audytu. 
 
 

 

Otrzymuje brzmienie: 
  

(…) Harmonogram realizacji zamówienia 

 

Etap realizacji 
zamówienia 

Termin realizacji od… Termin 
realizacji do… 

Zadania 

1 etap  od momentu 
podpisania umowy 

24.03.2017 r.  We wskazanym okresie 
Wykonawca: 
a) zoperacjonalizuje (we 
współpracy z Zamawiającym  
w formie min. 50 godzin 
doradztwa i warsztatów na 
etapie przygotowawczym) 
poszczególne procesy wspierane 
przez platformę, 
a) wykona następujące moduły: 
- moduł/panel administracyjny 
platformy, 
- moduł rekrutacja 
- moduł rozliczeniowy 
- moduł organizacja szkoleń, 



         

 

zgodnie z ich opisem wskazanym 
w pkt 2, ppkt b zapytania; 
b) wykona makiety 
następujących modułów: 
- modułu raportowania, 
- modułu repozytorium, 
- moduł dokumentów, 
- moduł programów 
szkoleniowych, 
- moduł komunikacyjno – 
informacyjny zgodnie z opisem 
tych modułów znajdującym się w 
pkt 2, ppkt b, 
c) przygotuje instrukcje 
wdrażające moduły wskazane w 
pkt a oraz wybrane elementy 
modułów wskazanych  
w pkt b. 

2 etap 24.03.2017 r. 31.05.2017 r.  We wskazanym okresie 
Wykonawca: 
a) wykona moduły wskazane w 
pkt b (etap nr 1) 
b) wdroży i uruchomi Platformę e 
– Mocni wraz z 
przeprowadzeniem testów 
funkcjonalnych, 
c) przeprowadzi szkolenia 
specjalistyczne z obsługi systemu 
dla osób wskazanych przez 
Zamawiającego, 
d) przedstawi wyniki audytu 
dostępności platformy dla osób  
z niepełnosprawnościami (audyt 
zgodności ze standardem WCAG 
2.0 na poziomie AA) wraz  
z poświadczeniem wdrożenia 
rekomendacji wynikających  
z audytu. 
 
 

3 etap 31.05.2017 r.  31.07.2019 r. We wskazanym okresie 
Wykonawca: 

a) Zapewnienia serwisu 

gwarancyjnego i 

aktualizacji Platformy w 

terminach wskazanych 



         

 

przez Zamawiającego. 

b) Zapewnienia Platformie 
hosting i utrzymanie 
 

W ramach tego etapu 
Wykonawca zobowiązany jest 
również do zapewnienia 
wsparcia  (help-desk) dla 
Zamawiającego w półrocznym 
okresie od odbioru przedmiotu 
umowy w liczbie minimum 120 
godzin. 

 
 
 Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. 


