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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. WPROWADZENIE  

Szkolenie e-learningowe dotyczące Programu LIFE to projekt realizowany ze środków  Programu 
działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE  Unii Europejskiej w ramach  umowy LIFE14CAP/PL/000011 
zawartej pomiędzy NFOŚiGW a  Unią Europejską w dniu 30.12.2015 r.  
 
W ramach projektu zostanie przygotowane szkolenie na temat specyfiki Programu LIFE, zasad 
aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które takie 
współfinansowanie otrzymały. Udostępniona będzie dla tego celu platforma e-learningowa, 
umożliwiająca samodzielne zdobywanie wiedzy. Szkolenie skierowane jest do obecnych  
i potencjalnych beneficjentów  Programu LIFE.  
 
Podstawowym celem podejmowanych działań jest podniesienie poziomu wiedzy na temat Programu 
LIFE. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. czym jest Program LIFE, jakie rodzaje  projektów mogą 
być współfinansowane z jego zasobów oraz jak uzyskać wsparcie NFOŚiGW, jak napisać wniosek  
o dofinansowanie, a także -  jak projekt zrealizować. 
 

2. POJĘCIA I DEFINICJE 

Ilekroć w postanowieniach niniejszego OPZ pojęcia i definicje wymienione poniżej zostały użyte, nadaje 
się im znaczenie określone poniżej: 

Pojęcie Definicja 

Administrator 
NFOŚiGW 

Pracownik Zamawiającego bez uprawnień do modyfikacji parametrów 
platformy e-learningowej i szkoleń, ale posiadający pełen dostęp do 
informacji i danych zamieszczonych na platformie oraz do generowania 
raportów i statystyk.  
 

Administrator 
Wykonawcy  

Osoba po stronie Wykonawcy o uprawnieniach umożliwiających tworzenie 
i modyfikację wszystkich parametrów platformy e-learningowej oraz 
szkoleń jak również do generowania raportów i statystyk. 

 

Beneficjent platformy 

(beneficjent) 

Użytkownik szkolenia, osoba uprawniona do utworzenia konta na 
platformie (rejestracji), przejścia szkolenia, wypełnienia ankiety 
ewaluacyjnej oraz uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w 
szkoleniu.  
 

Błąd krytyczny 
Błąd w działaniu platformy lub szkoleń powodujący całkowitą 
niedostępność dla beneficjentów lub administratorów NFOŚiGW 
platformy e-learningowej lub szkoleń, lub podatność systemu na 
nieuprawniony dostęp.  
 

Błąd niekrytyczny 
Błąd w działaniu platformy lub szkoleń, utrudniający korzystanie z 
platformy i szkoleń beneficjentom lub administratorom NFOŚiGW, lub 
uniemożliwiający korzystanie z niektórych funkcjonalności systemu.  
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Certyfikacja 
Proces prowadzący do wygenerowania certyfikatu dla beneficjenta, 
obejmujący również tworzenie bazy certyfikatów, w której 
przechowywane są informacje o wygenerowanych certyfikatach, dostępne 
dla Zamawiającego z poziomu administratora NFOŚiGW. 
 

Certyfikat 
Generowane automatycznie, w formacie pdf, w momencie uzyskania 
pozytywnego wyniku w teście końcowym, potwierdzenie zrealizowania 
szkolenia, tj. przejścia jednej ścieżki edukacyjnej. Certyfikat powinien 
zawierać unikalne informacje pozwalające na identyfikację beneficjenta 
wskazane w punkcie 10 „Certyfikacja”.  
 

Dzień uruchomienia 
szkoleń 

Dzień udostępnienia szkoleń beneficjentom zewnętrznym po okresie 
testowym. 

Ekran Kolejna elementarna część szkolenia prezentującą wartość 
merytoryczną w formie statycznej lub dynamicznej *. 

Ekran informacyjny 
prosty 

Ekran, którego zadaniem jest przekazanie wiedzy teoretycznej w postaci 
np. tekstu, obrazu, dźwięku, niewymagający interakcji ze strony 
uczestnika.  

Ekran informacyjny 
złożony 

Ekran, którego zadaniem jest przekazanie wiedzy teoretycznej w postaci 
np. tekstu, obrazu, animacji, filmu, wymagający interakcji ze strony 
uczestnika.  

Interakcje, które muszą się pojawić w szkoleniu, w szczególności: kliknięcie 
kursorem, najechanie kursorem, chwycenie i przeciągnięcie elementów, 
rozwinięcie listy z elementami oraz inne, o ile ich użycie ma uzasadnienie 
dydaktyczne.  

Ekran do ćwiczeń Ekran, którego zadaniem jest utrwalenie oraz sprawdzenie stopnia 
przyswojenia wiedzy.  

Koniecznym jest, aby na ekranie przeznaczonym do ćwiczeń uczestnik 
szkolenia otrzymywał informację zwrotną zarówno w przypadku 
poprawnego, jak i błędnego rozwiązania zadania/testu. W informacji 
zwrotnej musi się pojawić komentarz do rozwiązania – w przypadku 
udzielenia złej odpowiedzi, poza poprawnym rozwiązaniem należy wskazać 
również, dlaczego jest ono właściwe.  Ekrany do ćwiczeń muszą pojawiać 
się na zakończenie każdego rozdziału szkolenia. 

Ekran z symulacją Ekran, na którym zaprezentowane będzie działanie systemu szkoleń w 
oparciu o zrzuty ekranu z rzeczywistych szkoleń w dwóch trybach: 

 - tryb prezentacji – uczestnik szkolenia ogląda prezentację obsługi systemu 
dla danego zagadnienia; 

 - tryb zadanie – użytkownik próbuje rozwiązać dany problem, mając do 
pomocy dwustopniowy system podpowiedzi: pierwsza podpowiedź ogólna 
pojawia się po ustalonym czasie w jakim użytkownik nie wykonał 
poprawnej czynności (np. 5 sekund).  
Jeżeli po pierwszej podpowiedzi i ustalonym czasie (np. 10 sekund), nadal 
nie zostaje wykonana właściwa akcja, użytkownik otrzymuje szczegółową 
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podpowiedź ze wskazaniem: miejsca (np. za pomocą animowanej strzałki, 
łapki, itp.), w które należy kliknąć/najechać kursorem myszy lub 
słowa/słów/cyfry/liczby, którą należy wpisać we wskazane miejsce. 
 

Ekran egzaminacyjny Ekran, którego zadaniem jest weryfikacja zdobytej przez użytkownika 
szkolenia wiedzy. Na zakończenie egzaminu pojawia się informacja o 
uzyskanym wyniku. 

FAQ  
Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami. Za opracowanie listy 
FAQ jest odpowiedzialny Wykonawca. Pytania dotyczyć będą kwestii 
technicznych działania platformy i szkoleń.  
 

Kierownik projektu ze 
strony Zamawiającego 

Kierownik/koordynator Projektu Budowy Potencjału realizowany w 

oparciu o umowę LIFE14CAP/PL/000011. 

Koncepcja metodyczna 
szkolenia  

Propozycja Wykonawcy dotycząca sposobu realizacji procesu nauczania 
merytorycznych treści szkolenia.  

Logowanie 
Proces uwierzytelniania i autoryzacji, polegający na podaniu identyfikatora 
w postaci adresu e-mail beneficjenta i hasła uwierzytelniającego celem 
uzyskania dostępu do szkoleń.  
 

Lekcja 
Najmniejsza forma organizacyjna procesu dydaktycznego, składająca się z 

ekranu/ów, której celem jest nauczenie prezentowanego materiału.   

Platforma  
Platforma e-learningowa - narzędzie dostarczone w ramach zamówienia, 
posiadające określone w OPZ funkcjonalności i parametry, umożliwiające 
prowadzenie zdalnego systemu kształcenia i certyfikacji, z wykorzystaniem 
komputera lub tabletu i Internetu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - 
udostępniona przez Wykonawcę. 
 

Program LIFE  
Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE Unii Europejskiej 
poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska 
i klimatu. 
 

Prototyp szkolenia 
Wersja demonstracyjna, zawierająca w szczególności zastosowane formy 
interaktywne, graficzne i interakcję umożliwiająca ocenę ich 
funkcjonalności, opisanych w  pkt. 4 „opis szkolenia”. 
 

Rejestracja 
Proces zapisania (rejestracji) nowego beneficjenta w oparciu o dane i 
zasady określone w punkcie 16 „Rejestracja beneficjentów” 
 

Scenariusz szkolenia 
Dokument opisujący treść szkolenia w podziale na poszczególne ekrany 
wraz z tytułem, wyszczególnieniem elementów tekstowych, graficznych, 
interaktywnych i multimedialnych, ze wskazaniem umiejscowienia 
poszczególnych elementów na ekranie i opisem ich funkcjonowania. 
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SCORM  (ang. Sharable 
Content Object 
Reference Model) 

Standard zapisu danych do e-learningu.  
 

Skrypty szkoleń 
3 oddzielne dokumenty oddające treść 3 modułów, łącznie obejmujące 
cały zakres merytoryczny szkolenia, przygotowane w formacie doc. lub pdf.  
 

Stacja robocza 
Komputer lub tablet wykorzystywany przez beneficjenta do realizacji 
szkolenia.  
 

System 
Platforma  i osadzone na niej szkolenia.  
 

Szkolenie e-learning 
Jednostka szkoleniowa z zasobami, która ma być osadzona na platformie 
e-learningowej jako forma przekazywania i weryfikacji wiedzy na 
odległość, z wykorzystaniem platformy e-learningowej.  
 

Ścieżka edukacyjna 
Proces edukacyjny składający się z następujących elementów: szkolenie 
(moduł 1 prosty,  moduł 2 złożony (składający się z 8 rozdziałów) albo 
moduł 1 prosty i moduł 3 złożony)->ankieta ewaluacyjna->egzamin-> 
certyfikat.  
 

Moduł  sprawdzania 
wiedzy 

Element szkolenia, służący do weryfikacji znajomości materiału 
merytorycznego szkolenia i umiejętności jego praktycznego zastosowania.  
 

WCAG 
Web Content Accessibility Guidelines– zbiór dokumentów opublikowany 
przez WAI zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych 
serwisów internetowych.  
Od 15 października 2012 roku wytyczne WCAG w wersji 2.0 zyskały status 
międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012 

WDL System WDL (system edycji i oceny wniosku LIFE) jest systemem 
informatycznym przeznaczonym do wygenerowania wniosku o 
dofinansowanie i dokonania jego oceny formalnej i merytorycznej. WDL 
jest  opisany w punkcie 8 „Testowanie wiedzy” 

Wsparcie techniczne 
Obsługa zapewniająca reakcję na błędy i awarie oraz wsparcie techniczne 
udzielone beneficjentom i administratorom NFOŚiGW przez Wykonawcę.  
 

Wykonawca 
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego.  
 

Zamawiający 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
 

* Ekran powinien zawierać taką ilość informacji, aby wyczerpać temat w sposób jasny i przejrzysty, a 
jeśli to niemożliwe być połączony z następnym ekranem w sposób płynny (aby uczestnik nie miał 
poczucia przerwania ciągłości procesu przyswajania wiedzy). 
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3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
a) zaprojektowanie pod kątem technicznym i graficznym internetowej platformy e-learningowej 

i jej wdrożenie,  
b) przygotowanie pod kątem technicznym, graficznym, multimedialnym, merytorycznym  

i metodycznym szkolenia e-learningowego w oparciu o materiały przekazane przez 
Zamawiającego,  

c) osadzenie wyprodukowanych szkoleń na platformie i zapewnienie możliwości odtwarzania 
wszystkich treści multimedialnych i wykonywania wszystkich zadań interaktywnych na 
stacjach roboczych beneficjentów spełniających wymagania minimalne określone przez 
Zamawiającego,  

d) osadzenie platformy e-learningowej na zewnętrznym serwerze (zapewnienie serwera wchodzi 
w zakres zadań Wykonawcy), utrzymanie i serwisowanie platformy w całym okresie trwania 
umowy, tj. do końca 2019 roku,  

e) przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego dedykowanego 
administratorom NFOŚiGW (2 osoby)  w zakresie obsługi platformy i szkoleń, oraz 
pracownikom merytorycznym Wydziału ds. Programu LIFE (9 osób), w wymiarze 
zapewniającym skuteczne przeszkolenie ww.  pracowników Zamawiającego. Szkolenie 
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie materiałów 
szkoleniowych w formie elektronicznej i drukowanej. Sprzęt, oraz salę szkoleniową zapewni 
Zamawiający,  

f) zapewnienie pakietu 100 roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego po 
podpisaniu protokołu odbioru, w szczególności w celu modyfikowania platformy  
i aktualizowania szkoleń,  

g) zapewnienie wsparcia technicznego dla beneficjentów oraz dla administratorów NFOŚiGW, 
zarówno w ramach funkcjonalności platformy, jak i szkoleń,  

h) opracowanie „szkolenia aplikacyjnego” opisanego w punkcie 11 oraz podręczników dla 
beneficjentów i administratora NFOŚiGW, w formie dokumentu pdf opisującego mechanizmy 
działania i części składowe systemu, a także szczegółowej instrukcji obsługi,  

i) opracowanie pod kątem graficznym i merytorycznym szablonu certyfikatu dla beneficjentów 
zawierającego co najmniej: logotyp NFOŚiGW, logotyp LIFE, klauzulę „Sfinansowano ze 
środków UE w ramach umowy LIFE14 CAP/PL/000011”, datę wygenerowania certyfikatu, imię 
i nazwisko beneficjenta, ścieżkę edukacyjną szkolenia, unikalny numer certyfikatu, 

j) administrowanie platformą e-learningową i procesem szkoleniowym w całym okresie trwania 
umowy; szacowana liczba beneficjentów platformy wynosi co najmniej 1 000 osób, szacowana 
liczba użytkowników  jednocześnie zalogowanych maksymalnie 600 – 01.05.2019 r. do 
30.09.2019  r. W pozostałym czasie limit jednocześnie zalogowanych beneficjentów szacuje się 
na maksymalnie 360 osób. 

Zamawiającemu szczególnie zależy na tym, by każdy chcący się uczyć beneficjent otrzymał taką 
możliwość, a opisane wyżej limity dostępności jej w żaden sposób nie ograniczyły. W tym celu 
Zamawiający oczekuje następującego sposobu postępowania zapobiegawczego.  

Działanie serwera/ów będzie na bieżąco monitorowane pod kątem obciążenia i w przypadku 
takiej potrzeby, zastosowane zostanie przez Wykonawcę następujące rozwiązanie:  

Wykonawca zapewni dostęp do 2 serwerów, dla 600 użytkowników równoczesnych każdy. 
Wykonawca oszacuje miesięczny jednostkowy koszt utrzymania takiej gotowości (rezerwacji) 
w przeliczeniu na 1-go użytkownika dodatkowego (powyżej 600). W momencie osiągnięcia 
80% limitu 600, Administrator Wykonawcy wyśle do Administratora Zamawiającego stosowne 
powiadomienie. Zamawiający zadecyduje o uruchomieniu serwera nr 2, o czym powiadomi 
Wykonawcę stosownym pismem. Zamawiający zapłaci za każdego dodatkowego użytkownika 
jednoczesnego ponad limit 600, kwotę zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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k) świadczenie usługi hostingowej od momentu udostępnienia beneficjentom platformy oraz 
szkoleń online do końca trwania umowy, tj. do końca 2019 roku. Serwery zostaną 
skonfigurowane w sposób umożliwiający korzystanie ze szkoleń beneficjentom i wszystkim 
tzw. jednoczesnym użytkownikom, o których mowa w pkt.  powyżej. 

  

4. OPIS SZKOLENIA : 

Przygotowanie i wdrożenie (uruchomienie) szkolenia gotowego do użytkowania na platformie 
odbędzie się na podstawie materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie metodyki i scenariusza oraz przygotowanie na tej 
podstawie szkolenia do umieszczenia na platformie e-learningowej.  

   

Szkolenie e-learningowe dotyczyć będzie odpowiednio następujących obszarów, podzielonych na 
„moduły” i „rozdziały”:  

I. moduł nr 1. pt. Wprowadzenie do Programu LIFE  

Szkolenie:  

proste, jednomodułowe, min. liczba ekranów: 12; komponent sprawdzający – minimum 1 ekran 
egzaminacyjny – losowanie 4 pytań z bazy.  

Moduł 1 obejmie zagadnienia zawarte w Załączniku nr 1 do OPZ. 

II. moduł nr 2.  pt. Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie LIFE 

 Szkolenie:  

Złożone, podzielone zostanie na 8 rozdziałów, min. liczba ekranów: 157;  komponent sprawdzający –
minimum 10 ekranów egzaminacyjnych  – losowanie 44 pytań z bazy;  

Moduł 2 obejmie zagadnienia zawarte w Załączniku nr 2 do OPZ. 

III. moduł nr 3  pt. Zarządzanie Projektem LIFE:  

Szkolenie: 

 złożone,  jednomodułowe; min. liczba ekranów: 50, komponent sprawdzający – minimum 3 ekrany 
egzaminacyjne – losowanie 12 pytań z bazy;  

 Moduł 3 obejmie zagadnienia zawarte w Załączniku nr 3 do OPZ. 

Uwaga! Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona podziału materiału  zawartego w ww. 
załączniku 2 i 3 na mniejsze  jednostki dydaktyczne – lekcje. 

5. PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA i JEGO WDROŻENIE (URUCHOMIENIE): 

a. Opracowanie struktury materiału merytorycznego – Wykonawca dokona podziału 
szkolenia na moduły, rozdziały i w końcu  pojedyncze ekrany. Struktura szkolenia powinna 
być czytelna, przejrzysta, logiczna, a treść merytoryczna podzielona na partie materiału  
tworzące bloki tematyczne w sposób uzasadniony dydaktycznie. Uczestnik szkolenia 
powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się w obszarze szkolenia oraz mieć 
możliwość identyfikacji aktualnego swego położenia. Opracowana koncepcja metodyczna 
szkolenia będzie podlegała akceptacji Zamawiającego. 

b. Opracowanie scenariusza szkolenia na podstawie przekazanych przez Zamawiającego 
materiałów, stanowiących wsad merytoryczny dla każdego z modułów. Scenariusz będzie 
przygotowany w postaci edytowalnego dokumentu (format.doc) uzupełniony dowolną 
formą wizualizacji (demo, prezentacja, próbka, przykładowe szkolenia referencyjne). W 
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scenariuszu szczegółowo opisany będzie każdy pojedynczy ekran szkolenia – zarówno jego 
zawartość merytoryczna, propozycja prezentacji materiału, przedstawienia elementów 
„nośnych” tzw. layout-ów i dodatkowych np. elementy graficzne znajdujące się na ekranie 
szkolenia oraz wszelkie interakcje, jakie się na ekranie pojawią, z uwzględnieniem 
elementów z treścią dodatkową (okienek, linków, załączników, itd.). Na etapie 
przygotowywania scenariusza wymagana będzie również redakcja tekstów w formie 
przystępnej dla uczestników szkolenia. Opracowany scenariusz szkolenia będzie podlegał 
akceptacji Zamawiającego.  

c. Opracowanie graficzne szkolenia, w szczególności: 

i. Zaprojektowanie layout-ów szkolenia w trzech wersjach – każda z wersji 
prezentować będzie odmienną formę prezentacji materiału i przedstawienia 
graficznego szkolenia. Nie dopuszcza się przedstawienia trzech wersji layout-ów 
różniących się np. jedynie kolorem. 

ii. Przygotowanie graficzne i informatyczne komponentów multimedialnych i 
poszczególnych ekranów szkolenia – dopasowanych graficznie do layout-u 
szkolenia. Grafiki wykorzystane w szkoleniach  mogą mieć  postać animacji, zdjęć 
lub rysunków– z wyłączeniem powszechnie dostępnych w bazach internetowych, 
co zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie weryfikacji scenariusza i 
prototypu. Grafiki powinny być przygotowane w sposób profesjonalny, z 
uwzględnieniem jak najlepszej jakości, przejrzystości, czytelności.  

iii. Przygotowanie prototypu, tj. minimum 15% ekranów szkolenia, ale nie mniej niż 2  
i nie więcej niż 10 dla modułu, w wybranym przez Zamawiającego rozwiązaniu 
graficznym oraz z wybraną formą prezentacji materiału i przekazania zawartych w 
nim  treści. Ekrany prototypu mają być kompletne pod każdym względem (przede 
wszystkim merytorycznym, funkcjonalnym, dydaktycznym, graficznym, 
technicznym). Prototyp powinien przedstawić działanie ekranów każdego  
rodzaju, tj. ekrany informacyjne proste, ekrany informacyjne złożone, ekrany 
ćwiczeniowe, ekrany testowe, egzaminacyjne, ekrany z symulacją,  (chyba że 
temat danego szkolenia takiego ekranu nie przewiduje).  

Prototyp szkolenia zostanie oparty na standardzie SCORM do umieszczenia na platformie e-
learningowej. Opracowanie i wykonanie kompletnych ekranów szkolenia - według wcześniej 
zaakceptowanego przez Zamawiającego scenariusza.  

d. Przygotowanie do każdego szkolenia audio/głosowych  nagrań jego treści – nie dopuszcza 
się wykorzystania do tego celu syntezatorów mowy.  Zamawiający zastrzega, iż brak jest 
możliwości określenia długości nagrań gdyż ich treści, charakter i ilość zależne będą 
każdorazowo od scenariusza szkolenia.  

e. Przygotowanie do każdego szkolenia „słownika”, który będzie zawierał ustaloną z 
Zamawiającym listę haseł. Dostęp do słownika powinien  być możliwy na dwa sposoby: 

i. z każdego ekranu szkolenia po kliknięciu na przycisk „Słownik” – powinno otworzyć 
się nowe okno z hasłami i ich wyjaśnieniami; 

ii. kliknięcie na hasło wyróżnione w tekście kursu – powinno otworzyć okno z hasłami  
i ich wyjaśnieniami - otwarte okno powinno pokazywać wyjaśnienie hasła, na które 
kliknął użytkownik szkolenia.  

f. Opracowanie skryptu do szkolenia w postaci dokumentu w formacie PDF, który będzie 
zawierał opis wszystkich ekranów szkolenia. Dokument powinien zawierać zrzuty ekranu 
każdej strony szkolenia, a także opis zadań interaktywnych wraz ze wskazaniem poprawnej 
odpowiedzi. Skrypt szkolenia będzie stanowił integralną część dokumentacji związanej  
z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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g. Szkolenia zostaną przygotowane w języku polskim. 

h. Przygotowanie szkolenia nastąpi w standardzie SCORM. 

i. Elementy graficzne platformy i szkoleń powinny być estetyczne, spójne i adekwatne do 
tematyki. 

j. Wymagane i zawsze widoczne elementy graficzne na platformie to: nazwa projektu, logo 
Programu LIFE, logo NFOŚiGW, a także klauzula „Sfinansowano ze środków UE w ramach 
umowy LIFE14 CAP/PL/000011”. Materiały powinny być opracowanie w sposób atrakcyjny 
dla odbiorcy i obejmować co najmniej zdjęcia, ilustracje statyczne i elementy interaktywne.  

k. Wdrożenie szkolenia (w szczególności: publikacja, uruchomienie, testy funkcjonalne) na 
platformie e-learningowej – potwierdzone protokołami. Kierownik projektu ze strony 
Zamawiającego, otrzyma od Wykonawcy protokół gotowości do rozpoczęcia świadczenia 
usługi e-learningu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości funkcjonowania 
szkolenia na platformie, Zamawiający wystawi protokół odbioru. 

l. Istotnym warunkiem wdrożenia (uruchomienia) szkoleń jest ich poprawne działanie 
zarówno na komputerach stacjonarnych i przenośnych, jak i na urządzeniach mobilnych 
typu tablet (z wyłączeniem telefonów komórkowych).   

m. Liczba ekranów musi odpowiadać objętości materiału szkoleniowego, w oparciu, o który 
będzie przygotowane szkolenie e-learningowe; zakłada się, że nie może być mniejsza niż 
280.   Szacunek dotyczy materiałów załączonych jako treści merytoryczne. Obejmuje też 
części egzaminacyjne (WDL- listy kontrolne, gra logiczna) oraz szkolenie wprowadzające. 
Liczba ekranów może ulec zmniejszeniu, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że temat szkolenia został wyczerpany. 

n. Zawartość merytoryczna każdego szkolenia zostanie przygotowana w oparciu o materiały, 
które zostaną przekazane przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie.  

o. Poszczególne elementy szkolenia powinny być spójne, wolne od błędów ortograficznych, 
interpunkcyjnych, stylistycznych i błędów formatowania. 

p. Nawigacja w szkoleniu powinna być intuicyjna. Przyciski nawigacyjne, jakie powinny 
pojawić się w każdym szkoleniu to przede wszystkim: 

 Następna strona – umożliwia przejście do kolejnego ekranu szkolenia, 

 Poprzednia strona - umożliwia przejście do poprzedniego ekranu szkolenia, 

 Odśwież stronę – pozwala na ponowne wyświetlenie wszystkich elementów strony;  
w przypadku stron do ćwiczeń pozwala na ponowne rozwiązanie ćwiczenia,  

 Słownik – po kliknięciu otwiera się w nowym oknie uporządkowany zbiór wiedzy ujęty  
w formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami. Słownik zawiera alfabet pozwalający 
na wyświetlenie haseł rozpoczynających się na konkretną literę alfabetu,  

 Opis nawigacji - po kliknięciu otwiera się w nowym oknie strona z opisem funkcji 
wszystkich przycisków nawigacyjnych, jakie są wykorzystywane w szkoleniu, 

 Spis modułów/rozdziałów/lekcji – po kliknięciu otwiera się nowe okno zawierające spis 
modułów/rozdziałów/lekcji szkolenia. Użytkownik ma możliwość przeniesienia się do 
danego modułu/rozdziału/lekcji klikając na jego nazwę w spisie. W szkoleniu wymagane 
jest liniowe przechodzenie ekranów, stąd nie można się przenieść do 
modułu/rozdziału/lekcji, której się jeszcze nie odwiedziło,   
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 Drukuj – umożliwia wydrukowanie zawartości pojedynczego ekranu/danego 
rozdziału/modułu czy całego szkolenia (wybór opcji drukowania zostanie uzgodniony 
między Wykonawcą, a Zamawiającym w trakcie realizacji umowy), 

 Włącz/wyłącz audio – umożliwia wyłączenie lub ponowne włączenie audio w szkoleniu. 
Domyślnie szkolenie jest uruchamiane z włączonym audio. Wyłączenie audio na jednym 
ekranie szkolenia spowoduje wyłączenie go w całym kursie, bez konieczności  
ponownego wyłączania po przejściu do kolejnego ekranu szkolenia, 

q. Na każdym z ekranów szkolenia powinien być widoczny jego tytuł, numer oraz łączna liczba 
ekranów szkolenia (w formacie numer ekranu/liczba wszystkich ekranów szkolenia). 

r. W celu aktywizacji uczestników szkoleń, należy wykorzystać możliwie zróżnicowane typy 
ćwiczeń, w tym np. poniższe do wyboru w każdym ze szkoleń: 

i. Pojedynczy wybór. 

ii. Wielokrotny wybór. 

iii. Suwak. 

iv. Chwyć i upuść elementy. 

v. Lista rozwijalna. 

vi. Pole edycyjne. 

vii. Prawda/Fałsz. 

viii. Puzzle. 

ix. Krzyżówka. 

x. Rebus. 

xi. Quiz/gra logiczna.  

xii. Inne. 

s. Platforma i szkolenie muszą być wyprodukowane w standardzie zapewniającym wzajemną 
kompatybilność oraz posiadać funkcjonalności wskazane w OPZ.  

t. System musi być responsywny w zakresie wszystkich standardowych rozdzielczości, co 
najmniej 1280 x 720 , używanych na komputerach/tabletach. 

u. Szkolenie musi działać  płynnie  (czas przejścia do kolejnego ekranu -po kliknięciu- nie 
dłuższy niż 2s)  na stacji roboczej  beneficjenta, tj. tablecie lub komputerze o następujących 
minimalnych parametrach: 

  procesor Intel Pentium 4 2.8 GHz lub inny o równoważnych parametrach 
dotyczących szybkości działania 

 pamięć RAM: min. 1 GB 

 karta grafiki: pracująca w rozdzielczości minimum 1280 x 720  

 karta dźwiękowa; 

 dostęp do Internetu; 

 mysz, z zastrzeżeniem ppkt. ee. poniżej 

 klawiatura;  

 system operacyjny:  win 7; MAC OS X 10.7  
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v. Szkolenie musi poprawnie działać pod wszystkimi następującymi przeglądarkami: 
Windows Internet Explorer >= 10.0, Mozilla FireFox  >= 32, Opera >= 34.0, Chrome >= 32.0  
Safari 6.1.6. 

w. Grafika wykorzystywana w szkoleniach powinna mieć format png lub jgp. 

x. Materiały video powinny mieć format mp 4.  

y. Dźwięk wykorzystywany w szkoleniu powinien mieć format  mp3 – parametr pliku 
powinien być następujący: 128 kbps 

z. Szkolenie powinno być tak skonstruowane, aby w jak największym stopniu wykorzystywało 
pamięć podręczną przeglądarki. Do uruchomienia szkolenia liczba przesłanych danych nie 
powinna przekroczyć 1GB (bez uwzględnienia audio i video). Podczas przechodzenia 
między stronami szkolenia, liczba przesyłanych danych nie powinna przekraczać 1 GB (bez 
uwzględnienia audio, video).  

aa. Pliki wynikowe szkoleń muszą być zgodne ze standardem SCORM do osadzenia na 
platformie e-learning.  

bb. Szkolenie będzie wgrane przez Wykonawcę na serwerach udostępnionych przez niego 
Zamawiającemu.  

cc. Wykonawca ma obowiązek przekazać pliki źródłowe szkoleń, umożliwiające wprowadzenie 
poprawek w dowolnym elemencie szkolenia (zarówno treści jak i sposobie działania) przez 
Zamawiającego i ich eksport do formatów obsługiwanych przez program Articulate lub 
Captivate.  

dd. Jeśli Wykonawca do tworzenia szkolenia użyje innych plików niż: 

- .txt, .doc, .xml, .pdf; 

- .gif, .jpg; .png; 

- .mp3, .avi; mp4; 

- .html, .js, .css, .js; 

wówczas oprócz plików źródłowych do każdego z typów plików, Wykonawca musi 
dostarczyć narzędzia informatyczne (tj. oprogramowanie jakiego użył do stworzenia treści 
szkoleń, czyli oprogramowania do edycji grafiki, muzyki, video, itp.) wraz z licencjami, 
umożliwiającymi ich wykorzystanie zarówno przez Zamawiającego, jak i przyszłych 
wykonawców, którym Zamawiający zleci ewentualną modyfikację dowolnego pliku 
źródłowego lub całych szkoleń.   

Pliki źródłowe muszą być kompletne i nie mogą być w żaden sposób zaszyfrowane, bądź 
też zmodyfikowane w celu zmniejszenia ich czytelności dla osób, które będą je  
w przyszłości modyfikować. 

ee. W związku z obowiązkiem organów administracji publicznej wykonywania rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych platforma 
w części dla beneficjentów musi zostać zbudowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na 
poziomie AA. Lista tych wymagań stanowi Załącznik nr 4 do OPZ. Szkolenia muszą spełniać 
wymogi WCAG 2.0. w zakresie podstawowym, tj. umożliwiającym osobom  
z niepełnosprawnością co najmniej zmianę kontrastu, wielkości czcionki oraz obsługę 
kluczowych elementów za pomocą klawiatury. 
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ff. Platforma musi umożliwić zarejestrowanie co najmniej 1 000 beneficjentów i zapewnić 
sprawne korzystanie ze szkoleń wszystkim jednocześnie zalogowanym beneficjentom. 

gg. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej 
staranności oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie jego realizacji. 

6. HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I WDROŻENIA SZKOLENIA 

Poniższa tabela przedstawia etapy prac w procesie tworzenia modułu szkolenia e-learning w podziale 
na zadania Wykonawcy i Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram prac Strony uzgodnią  w terminie 
14 dni od daty podpisania umowy. W trakcie indywidualnych ustaleń Zamawiającego z Wykonawcą 
mogą pojawić się etapy dodatkowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, pozostaną one jednak bez wpływu 
na określony w pkt 12. czas realizacji usługi. 

 

Nr  
kolejny 

 
Zadania  

 
Zamawiający 

 
Wykonawca 

1.  

przekazuje Wykonawcy materiały 
merytoryczne do szkolenia jako załącznik do 
dokumentacji przetargowej na etapie 
ogłoszenia o postępowaniu  

 

2.   opracowuje koncepcję metodyczną szkolenia 

3.  akceptuje koncepcję metodyczną  

4.  
 dokonuje podziału materiału merytorycznego 

na mniejsze jednostki dydaktyczne tj. 
rozdziały i lekcje 

5.  akceptuje podział na rozdziały i lekcje  

6.  

 opracowuje scenariusz szkolenia (w tym zbiór 
haseł do słownika oraz zestawy pytań do 
testów z uwzględnieniem zaakceptowanej 
koncepcji metodycznej i podziału materiału 
merytorycznego) 

7.  akceptuje scenariusz szkolenia  

8.  
 opracowuje co najmniej 3 warianty rozwiązań 

graficznych dla szkolenia 

9.  akceptuje oprawę graficzną  

10.  

 przygotowuje prototyp szkolenia (15% 
ekranów szkolenia, ale nie mniej niż 2  i nie 
więcej niż 10 kompletnych ekranów dla 
modułu) 

11.  akceptuje prototypu szkolenia  

12.   opracowuje komplet ekranów szkolenia 

13.  akceptuje komplet ekranów szkolenia  

14.  
 przeprowadza testy wydajnościowe i 

funkcjonalne 

15.  
przeprowadza testy szkolenia z poziomu 
administratora NFOŚiGW i  beneficjenta 
(użytkownika platformy) 
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7. PROCES SZKOLENIA: 
 
1.  ŚCIEŻKI EDUKACYJNE: 
a. Ścieżka nr 1. obejmie: 

i. szkolenie z zakresu  modułu nr 1 i modułu nr 2 – zakończone testem w ramach 
modułu - w przypadku modułu pierwszego i co najmniej rozdziału - w odniesieniu 
do modułu drugiego (każdy moduł/rozdział będzie osobną paczką SCORM),  

ii. ankietę ewaluacyjną (będącą osobnym elementem, oddzielnym od paczki 
SCORM),  

iii. egzamin w formie oceny wniosku o dofinansowanie w systemie WDL (będącym 
osobnym elementem, oddzielnym od paczki SCORM),  

iv. certyfikat (będący osobnym elementem, oddzielnym od paczki SCORM).  

b. Ścieżka nr 2. obejmie: 

i. szkolenie z zakresu  modułu nr 1 i modułu nr 3 – każde zakończone testem  
w ramach modułu (każdy moduł  będzie osobną paczką SCORM),  

ii. ankietę ewaluacyjną (będącą osobnym elementem, oddzielnym od paczki 
SCORM),  

iii. egzamin w formie gry logicznej (będącej osobną paczką SCORM),  
iv. certyfikat (będący osobnym elementem, oddzielnym od paczki SCORM). 

  

2. PRZEBIEG SZKOLENIA 

a. Beneficjent może wybrać dowolną ścieżkę edukacyjną, co oznacza że rozpocznie 
szkolenie od pierwszego modułu, natomiast musi zostać wcześniej poinformowany w 
szkoleniu aplikacyjnym, jak przebiegać będą kolejno: szkolenie, testowanie wiedzy, 
egzaminy i certyfikacja. 

 
b. Szkolenie na konkretnej ścieżce edukacyjnej jak i w  ramach danego modułu/rozdziału 

będzie realizowane przez beneficjenta liniowo, tzn. dopiero zapoznanie się z  treścią  
danego ekranu umożliwi przejście do kolejnego.  
Szkolenie w ramach danego modułu/rozdziału może zostać przerwane w dowolnym 
momencie, a później kontynuowane z miejsca, w którym beneficjent zakończył naukę.  
 

c. Każdy  z modułów  będzie składał się z następujących części:  
i. informacyjnej (teoretycznej) wprowadzającej w tematykę omawianych zagadnień 

(np. powitanie, tytuł szkolenia, opis celu i zakresu szkolenia, liczba ekranów 
szkolenia i przewidywany czas realizacji),  

ii. merytorycznej,  
iii. podsumowania (podsumowanie najważniejszych pojęć oraz zagadnień),  
iv. ćwiczeniowej (jeżeli będzie to zasadne),  
v. testowej - na końcu każdego modułu/rozdziału zamieszczony będzie krótki test 

podsumowujący materiał, który składać się będzie z  liczby pytań wskazanych w 
pkt 4 „Opis szkolenia”.  

 
d. Beneficjent będzie miał za zadanie wypełnić ankietę ewaluacyjną, w której odpowie na 

pytania dotyczące jakości szkolenia. Od jej wypełnienia uzależniona jest możliwość 
rozpoczęcia egzaminu. Pytania do ankiety opracuje Zamawiający. Ankieta zawierać 
będzie pytania zamknięte, otwarte oraz oceniające w skali 1-5.  
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e. Beneficjent będzie musiał zdać egzamin końcowy, dostępny po przejściu wybranej ścieżki 
szkolenia i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Testowanie wiedzy szczegółowo opisane 
jest w punkcie 8 „Testowanie wiedzy”. 

 

f. Po przejściu ścieżki edukacyjnej, wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej i zdaniu egzaminu, 
beneficjent będzie miał możliwość wygenerowania indywidualnego certyfikatu.  

 

g. Elementy nawigacji szkolenia zawierać będą co najmniej:  
i.  przycisk umożliwiający przejście do kolejnego ekranu,  

ii.  przycisk umożliwiający powrót do poprzedniego ekranu,  
iii.  menu, które pozwala beneficjentowi określić, w którym miejscu szkolenia się 

znajduje i przechodzenie do innych zakładek,  
iv.  przycisk umożliwiający włączenie/wyłączenie dźwięku z poziomu każdego ekranu,  
v.  pasek postępu realizacji szkolenia.  

 

h. Ćwiczenia w ramach szkoleń w każdym module/rozdziale zawierać będą między innymi:  
i. zdania prawda/fałsz,  

ii. testy wielokrotnego i jednokrotnego wyboru,  
iii. zadania typu uzupełnij luki,  
iv. zadania typu zaznacz (z dostępnej listy pozycji),  
v. zadania typu przeciągnij i upuść.  

 

i. Po wykonaniu ćwiczenia beneficjent otrzyma automatyczną informację zwrotną: w 
przypadku nieprawidłowego rozwiązania wyświetlona zostanie informacja o błędnym 
rozwiązaniu oraz podana zostanie poprawna odpowiedź wraz z krótkim uzasadnieniem, 
w przypadku prawidłowego rozwiązania wyświetlona zostanie informacja o poprawnym 
rozwiązaniu. 

 

j. Ćwiczenia mają za zadanie wspierać proces nauki, aktywizować beneficjenta i sprawdzać, 
czy beneficjent opanował i zrozumiał zrealizowany materiał. Forma i typ ćwiczeń 
powinny być dostosowane do specyfiki danego materiału i tematu szkolenia, oraz 
uwzględniać zasady metodyki szkoleń e-learningowych.  

 

k. Nagrania audio oznaczają głos lektora oraz dźwięki sygnalizujące sukces lub porażkę. 
Lektor powinien odczytywać wszystkie treści, a dźwięki sygnalizujące sukces lub porażkę 
powinny być odtwarzane w testach i ćwiczeniach.  

8. TESTOWANIE WIEDZY  
1. Każdy moduł/rozdział bądź określona liczba lekcji, będą zakończone testem wiedzy 

składającym się z określonej w punkcie 4 „Opis szkolenia” liczby pytań zamkniętych, 
losowanych z bazy pytań. Test taki jest częścią szkolenia. Bazę pytań przygotuje Zamawiający. 
Czas na realizację testu będzie ograniczony, o czym beneficjent będzie poinformowany przed 
rozpoczęciem testu.  

2. Po zakończeniu testu (po każdym module/rozdziale/określonej liczbie lekcji) beneficjent 
uzyska informację zwrotną zawierającą: liczbę poprawnych odpowiedzi, liczbę błędnych 
odpowiedzi, wykaz pytań, w których zaznaczona została błędna odpowiedź wraz ze 
wskazaniem odpowiedzi poprawnej.  

3. Po zrealizowaniu wybranej ścieżki szkolenia  i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej beneficjent 
będzie mógł przejść do egzaminu. Pozytywne zaliczenie egzaminu będzie warunkiem uzyskania 
certyfikatu. Założenia dotyczące egzaminu dla każdej z 2 ścieżek edukacyjnych zostały opisane 
w punktach:  7- „Proces szkolenia” i 9-”Egzaminy”. 
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4. Testy i egzamin można wykonać dowolną liczbę razy.  
5. Zaliczenie testu pozwala na kontynuację nauki. 
6. Egzamin jest obligatoryjny, a beneficjent zostanie poinformowany o tym w formie komunikatu 

zamieszczonego w bezpośrednim sąsiedztwie przycisku otwierającego do niego dostęp. 
Beneficjent zostanie poinformowany, że może przystąpić do egzaminu w innym, dogodnym 
dla siebie terminie poprzez wybranie w menu szkolenia opcji egzamin. Beneficjent zostanie 
uprzedzony, że rozpoczętego egzaminu nie należy przerywać. W przypadku przerwania 
egzaminu beneficjent będzie musiał przejść egzamin od początku.  
Sprawdzenie wyników testów oraz egzaminów następować będzie każdorazowo 
automatycznie za pomocą systemu, bez udziału czynnika ludzkiego.  
 

9. EGZAMINY  
1.1. Opracowanie systemu WDL  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SYSTEMU WDL  

1. Aby skutecznie sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia, przy pierwszej ścieżce 
edukacyjnej należy uruchomić system WDL  (przed certyfikatem), który pozwoli aktywnie 
przećwiczyć nabytą wiedzę/umiejętności.  

2. Idea WDL zakłada że jej uczestnik powtórzy wiedzę zdobytą w trakcie realizacji szkolenia w 
wariancie  1-2.  

3. System powinien zawierać część bazodanową, miejsce, w którym znajdować będą się 
przykładowe Wnioski o dofinansowanie (WoD) ze wszystkich obszarów projektów, 
omówionych w Załączniku nr 2 do OPZ. Każdy obszar priorytetowy będzie reprezentowany 
przez co najmniej 1 wniosek, które jest dla tego obszaru właściwy. 

4. WoD będą umieszczone na platformie i przypisane do właściwych obszarów priorytetowych. 
WoD będą dostępne w trakcie egzaminu i po jego pozytywnym zakończeniu. 

5. WoD będzie dostępny w ramach ścieżki szkoleniowej. Uczestnik szkolenia będzie miał 
możliwość wyboru z dostępnej puli jednego, konkretnego WoD. 

6. WoD nie mogą być edytowane zatem  ich format powinien odpowiadać  temu warunkowi. 

7. Wykonawca sam opracuje WoD. Może przy tym skorzystać z przykładów na stronie 

Zamawiającego: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-

finansowy-life/informacje-szczegolowe/przykadowe-wnioski/ 

8. Opracowane, gotowe WoD mogą zawierać błędy (formalne) lub braki (danych, informacji), 

które użytkownik będzie musiał znaleźć. Potwierdzeniem na to, czy użytkownik poprawnie 

„ocenił” WoD będzie wynik listy kontrolnej, przypisanej do konkretnego WoD.  

9. Wraz z WoD w bazie umieszczone zostaną narzędzia w formie tzw. List kontrolnych,  które 
posłużą do oceny znajdujących się tam wniosków. 

10. WoD będzie dostępny dla użytkownika jako plik nieedytowalny do oceny, a przypisana do 

niego lista kontrolna będzie testem, w którym użytkownik będzie udzielał odpowiedzi na 

pytania. 

11. W trakcie oceny WoD użytkownik  powinien mieć możliwość (jeśli będzie miał taką potrzebę) 

przejścia do danego obszaru wniosku, którego dotyczy punkt listy kontrolnej. 

12. Beneficjent powinien mieć możliwość wydruku wybranego wniosku (WoD). 

13. Do jednego WoD powinna być przypisana jedna lista kontrolna właściwa dla danego obszaru 

priorytetowego , zawarta w aktualnych wytycznych dla wnioskodawców opublikowanych na 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-szczegolowe/przykadowe-wnioski/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-szczegolowe/przykadowe-wnioski/
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stronach KE. System WDL powinien zawierać  co najmniej 6 lisy kontrolnych - po jednej dla 

każdego WoD. 

14. Wykonawca skorzysta z list zamieszczonych w aktualnych wytycznych dla wnioskodawców, 

właściwych dla danego obszaru priorytetowego, zamieszczonych na stronie KE. 

15. Listy kontrolne będą formularzami aktywnymi, w których uczestnik będzie wpisywał w 

konkretne pola swoje odpowiedzi poprzez postawienie w polu litery T (tak- gdy ocena jest 

pozytywna) oraz N (nie – gdy ocena jest negatywna) lub ND – gdy pytanie konkretnego wniosku 

(WoD) nie dotyczy. 

16. Każda lista kontrolna będzie miała w polach oceny wcześniej „zagnieżdżoną” właściwą 

wartość.  

17. Zadaniem beneficjenta będzie dokonanie oceny wybranego WoD pod kątem spełnienia bądź 

nie warunków opisanych w liście kontrolnej właściwej dla danego obszaru poprzez wypełnienie 

listy zgodnie z wytycznymi KE  w ppkt.14,  z których wymaganiami powinien zapoznać się w 

trakcie szkolenia. 

18. Zbieżność oceny beneficjenta z wartością „zagnieżdżoną” wygeneruje ocenę pozytywną i 
komunikat o zaliczeniu egzaminu z gratulacjami.  Brak zbieżności będzie generował ocenę 
negatywną i komunikat o konieczności powtórzenie oceny. 

 
1.2. Przygotowanie i uruchomienie gry edukacyjnej jako elementu sprawdzenia wiedzy  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA GRY EDUKACYJNEJ  

1. Aby położyć maksymalny nacisk na aktywizację uczestników szkolenia, przy drugiej ścieżce 
edukacyjnej należy zastosować grę edukacyjną (przed certyfikatem), która pozwoli aktywnie 
przećwiczyć nabytą wiedzę/umiejętności.  

2. Idea gry zakłada że jej uczestnik powtórzy wiedzę zdobytą w trakcie realizacji szkolenia w 
wariancie 1 - 3.  

3. W trakcie nauki uczestnik będzie „zbierał” punkty, natomiast na etapie   gry beneficjent będzie 
rozwiązywał zagadki, puzzle, krzyżówki czy quizy, związane z „przerobionym” materiałem, 
gdzie każdy błędna odpowiedź będzie skutkowała odejmowaniem „punktów” z przydzielonej 
puli lub karnych kwot z ustalonego budżetu projektu.  

4. Gra edukacyjna musi spełnić poniższe wymagania: 

a. Zapewnić możliwość trenowania rozwiązań w oparciu o przygotowane, opracowane 
specjalnie do tego celu przykłady/projekty. 

b. Struktura każdego z modułów/rozdziałów gry powinna zawierać minimum: 

(i) Informacje o ogólnym celu gry, jako modułu sprawdzającego, 

(ii) Informacje, czego uczestnik nauczył się w trakcie odbywania danej lekcji, 

(iii) Tekst wstępu, lub opis, którego celem jest przygotowanie uczestnika do 
zapoznania się z materiałem merytorycznym. Tekst wstępu powinien także 
zawierać spis wszystkich zagadnień poruszanych w grze i każdej jej fazie. Tekst 
wstępu powinien się składać z minimum jednego ekranu szkolenia, 

(iv) Ekrany informacyjne, 

(v) Ekrany ćwiczeniowe – umożliwiające realizację zadań/ zagadnień wymaganych  
przez scenariusz, poprzez użycie odpowiednich przycisków  na klawiaturze. 

5. Dla części szkolenia pn. „gra edukacyjna”, konieczne jest zapewnienie kodowania 128 kbps. 
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10. CERTYFIKACJA 
1. Beneficjenci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu są uprawnieni do otrzymania 

certyfikatu.  
2. Certyfikat poświadczający ukończenie jednej z dwóch ścieżek dydaktycznych szkolenia będzie 

do pobrania w formacie .pdf i wydrukowania lub do zapisania na stacji roboczej przez każdego 
beneficjenta, który odpowiedział na pytania z ankiety ewaluacyjnej i pozytywnie zaliczył 
egzamin.  

3. Certyfikat powinien być generowany automatycznie i zawierać co najmniej: logotyp NFOŚiGW, 
logotyp Programu LIFE, klauzulę „Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu LIFE”, datę wygenerowania certyfikatu, imię i nazwisko beneficjenta, ścieżkę 
dydaktyczną szkolenia, unikalny numer certyfikatu.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie 2 propozycji wzoru certyfikatu i 
przedstawienie go Zamawiającemu, który wybierze jeden szablon do zamieszczenia na 
platformie.  

5. Wygenerowane certyfikaty będą zapisywać się do bazy certyfikatów. Zamawiający będzie miał 
dostęp do bazy certyfikatów, będzie miał możliwość pobrania wybranych certyfikatów do pliku 
ZIP lub równoważnego (bezpłatnego programu do kompresji i archiwizacji danych) oraz 
podglądu certyfikatów i kreowania raportów, o których mowa w punkcie 17  „Raportowanie”.  

6. Wygenerowany certyfikat będzie stale dostępny z poziomu konta użytkownika.  
 

11. PRZYGOTOWANIE I URUCHOMIENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI SYSTEMU czyli INSTRUKCJI 
OBSŁUGI SYSTEMU SZKOLEŃ 

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów z systemem, w tym szczególnie z zakresem 
merytorycznym szkolenia, ścieżkami dydaktycznymi, sposobem zdobywania wiedzy i jej 
weryfikacji, warunkami otrzymania certyfikatu ale też formalnymi i technicznymi 
uwarunkowaniami korzystania z platformy, bezpieczeństwa danych osobowych, zasad 
komunikowania się z administratorami , ect. 

Dla szkolenia z obsługi aplikacji, konieczne jest zapewnienie spełnienia poniższych wymagań: 

1. Struktura każdego z modułów, rozdziałów/lekcji szkolenia powinna zawierać minimum: 

i. Tekst wstępu, którego celem jest przygotowanie uczestnika do zapoznania się z 
materiałem merytorycznym. Tekst wstępu powinien także zawierać spis wszystkich 
zagadnień poruszanych w lekcji/rozdziale. Tekst wstępu powinien się składać z minimum 
jednego ekranu szkolenia. 

ii. Informacje o ogólnym celu lekcji/rozdziału – ekran, na którym znajdą się informacje czego 
uczestnik nauczy się w trakcie odbywania danej lekcji. 

iii. Przedstawienie sytuacji - postawienie problemu/nakreślenie sytuacji, w jakiej należy 
skorzystać z systemu, aby rozwiązać dany problem/daną sytuację. Przedstawienie sytuacji 
powinno być przygotowane w formie np. scenki sytuacyjnej w postaci grafiki/zestawu 
grafik lub animacji lub filmu. 

iv. Prezentację działania  systemu (ekran z symulacją: tryb prezentacji) – pokazanie 
użytkownikowi szkolenia działań, jakie powinny być wykonane w systemie, aby dany 
problem rozwiązać. Prezentacja oparta np. o zrzuty ekranu z rzeczywistego systemu.  

v. Omówienie teoretyczne prezentowanych działań – strony informacyjne zawierające zrzuty 
ekranów systemu wraz z ich szczegółowym opisem. 

vi. Ćwiczenie „krok po kroku” (ekran z symulacją: tryb zadanie) – ćwiczenie, w którym 
użytkownik szkolenia jest prowadzony przez wszystkie kroki, jakie muszą być podjęte, aby 
dany problem rozwiązać. Ćwiczenie wykorzystuje mechanizm „podwójnej podpowiedzi” – 
pierwsza podpowiedź ogólna pojawia się po ustalonym czasie, w jakim użytkownik nie 
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wykonał poprawnej czynności (np. 5 sekund). Jeżeli po pierwszej podpowiedzi i ustalonym 
czasie (np. 10 sekund), nadal nie zostaje wykonana właściwa akcja, użytkownik otrzymuje 
szczegółową podpowiedź ze wskazaniem: miejsca (np. za pomocą animowanej strzałki, 
łapki, itp.), w które należy kliknąć/najechać kursorem myszy; lub słowa/słów/cyfry/liczby, 
którą należy wpisać we wskazane miejsce.  

vii. Zadanie do samodzielnego rozwiązania – weryfikujące umiejętności praktyczne obsługi 
systemu. Forma zadania ma być odzwierciedleniem pracy w systemie szkoleń. Na początek 
zadania użytkownik otrzymuje polecenie. Użytkownik szkolenia ma dwie próby 
rozwiązania. Po drugiej błędnej próbie rozwiązania zadania pojawia się informacja zwrotna 
z komentarzem, jak należało zadanie rozwiązać.  

viii. Ekrany ćwiczeniowe – weryfikujące wiedzę teoretyczną. 

ix. Tekst podsumowujący materiał dot. modułu/rozdziału szkolenia. 

2. W szkoleniu z obsługi systemu musi być zapewniona możliwość wyboru zagadnienia (moduł, 
rozdział), którego użytkownik chce się uczyć. System nie może zmuszać uczestnika do 
przechodzenia całego szkolenia, a jedynie wyboru interesujących go tematów. Jednak dla 
uzyskania certyfikatu niezbędne będzie przejście właściwej ścieżki szkolenia w następującej 
konfiguracji: moduł 1 i moduł 2 (pierwsza ścieżka edukacyjna, inaczej też wariant 1-2) lub moduł 
1 i moduł 3 (druga ścieżka edukacyjna, inaczej też wariant 1-3). 

3. Szkolenie wprowadzające powinno odsyłać uczestnika do Regulaminu, będącego jego 
integralną częścią, w którym znajdą się między innymi „zasady korzystania z platformy i 
zawartego na niej szkolenia”. 

 
12. OPRACOWANIE SZKOLENIA  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu szkolenie gotowe do użytkowania w terminie 100 dni 
kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 
3 pkt 3 IPU (Część II SIWZ).  

13. PRACE WDROŻENIOWE 
1. Prace, które Wykonawca ma obowiązek wykonać: 

a. Przygotowanie i instalacja środowiska testowego platformy na serwerach przez niego 
udostępnionych  

b. Uruchomienie platformy testowej będącej odpowiednikiem przyszłej platformy e-
learningowej. Na platformie testowej będą przeprowadzane wszelkie prace testowe. Na 
niej też będą przeprowadzane prace związane z odbiorem poszczególnych szkoleń.  

c. Instalacja gotowej platformy na serwerze/rach produkcyjnym/ych  przez niego 
udostępnionym/ych (po wykonaniu wszystkich prac związanych z uruchomieniem 
szkoleń na platformie testowej i ostatecznym protokolarnym ich odbiorze) 

d. Wdrożenie  systemu wgrywania szkoleń w standardach SCORM, aby istniała możliwość 
po ewentualnej korekcie/modyfikacji szkolenia  kolejnego jego wgrania bez konieczności 
ponownego przypisywania uczestników przy założeniu, że: 

i. wszystkie osoby rozpoczynające naukę będą widziały nową wersję szkolenia; 
ii. wszystkie osoby, które jeszcze nie ukończyły szkolenia po ponownym 

zalogowaniu do systemu będą widziały zmodyfikowaną wersję wchodząc do 
strony o tym samym numerze jak strona, na której poprzednio przerwały 
naukę, z możliwością ukończenia szkolenia bez odwiedzania stron o niższych 
numerach; 

iii. dla wszystkich osób, które ukończyły szkolenie w poprzedniej wersji, 
wszelkie statystyki i raporty pozostaną bez zmian.  
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e. Wdrożenie WDL jako bazy dla oceny zamieszczonych w niej wniosków o 
dofinansowanie, w szczególności : 

i. Umieszczenie wniosków o dofinansowanie  (WoD ) reprezentatywnych dla 
każdego obszaru dofinansowania środkami Programu LIFE.  

ii. Przygotowanie do obsługi formularzy WoD zamieszczonych w bazie WDL – 
możliwy ich wydruk z poziomu platformy.  

System powinien też zapewnić możliwość filtrowania zamieszczonych WoD 
po wybranej części formularza lub konkretnych polach danych (np. kod 
pocztowy, płeć, wiek i inne wymagane formularzem WOD).  

iii. Umieszczenie list sprawdzających właściwych dla każdego WoD jako arkuszy 
egzaminacyjnych dla 1-szej ścieżki edukacyjnej.  

Musi istnieć możliwość podglądu i wydrukowania zamieszczonych w WDL 
instrukcji wypełnienia WoD oraz wygenerowania „oceny” wniosku  z WDL  
w formie adekwatnej listy sprawdzającej (UE). 

iv. Przypisanie formularzy WoD zamieszczonych w bazie WDL do 
użytkowników, zgodnie z dokonanym przez nich wyborem.  

WoD wraz listą sprawdzającą będzie też można zapisać w formacie, który 
będzie obsługiwany przez ogólnodostępne narzędzia typu Adobe Reader, 
Word (doc, docx, pdf)  

b. Przeprowadzenie koniecznych modyfikacji szkoleń na podstawie bieżących wskazówek 
od Zamawiającego, w zakresie maksymalnie 100 roboczogodzin do wykorzystania 
przez Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru.  

 
2. Przedmiot zamówienia zostanie uruchomiony na platformie sprzętowej (serwerach) 

udostępnionej przez Wykonawcę. Serwerownia i system spełniać powinny następujące 

warunki: 

i. Serwerownia musi spełniać standardy minimum TIER III i znajdować się na 
terytorium UE,  

ii. System ma mieć zaimplementowane szyfrowanie haseł beneficjentów,  

iii. Dostęp do systemu powinien odbywać się przy wykorzystaniu protokołów 
szyfrowanych,  

iv. System ma umożliwić śledzenie prób nieautoryzowanego dostępu do systemu,  

v. System ma mieć mechanizmy zabezpieczające przed utratą zgromadzonych danych,  

vi. System ma zapewnić sposób kontroli i logowania zdarzeń, umożliwiający 
identyfikację czasu, osoby oraz sposobu wykonania danej czynności,  

vii. System ma umożliwić tworzenie całkowitych i przyrostowych kopii bezpieczeństwa 
wraz z procedurą przywracania systemu po awarii.  

3. Wykonawca wprowadzając jakiekolwiek zmiany musi zachować funkcjonalności platformy 
opisane w punkcie 14   „Oczekiwana funkcjonalność platformy”  oraz możliwie zbliżony wygląd 
ekranów dla użytkownika chyba, że zakres zmian w platformie wymusi radykalną zmianę 
wyglądu ekranów. O konieczności zmiany zadecyduje Zamawiający.   

4. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić, w siedzibie Zamawiającego i w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego, udokumentowane, testy wydajnościowe i funkcjonalne 
platformy.   
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5. Wykonawca zagwarantuje, iż przedmiot zamówienia będzie: 

i. W zakresie nośników oprogramowania wolny od wad fizycznych ujawniających się 
podczas korzystania; 

ii. Wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich; 

iii. Wolny od mechanizmów blokujących jego funkcjonowanie; 

iv. Sprawdzony przy użyciu najnowszego dostępnego na rynku oprogramowania 
antywirusowego pod kątem obecności jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich, 
robaków i innych destrukcyjnych programów.  

 

14. OCZEKIWANA FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY 

Platforma e-learningowa udostępniona przez Wykonawcę posiadać będzie następujące właściwości: 

1. Interoperacyjność - oznacza to, że szkolenia będą płynnie i prawidłowo działały na stacjach 
roboczych beneficjentów, spełniających wymagania minimalne określone przez 
Zamawiającego w niniejszym OPZ.  

2. Musi posiadać interfejs beneficjenta dostępny przez przeglądarkę internetową (szczegółowo 
opisane w punkcie 5 „Przygotowanie szkolenia i jego wdrożenie (uruchomienie)” ) 

3. Strona startowa platformy musi być opracowana graficznie w sposób atrakcyjny, przyjazny 
użytkownikowi i zachęcający do udziału w szkoleniu. Strona startowa (tj. przed 
zarejestrowaniem/zalogowaniem beneficjenta) powinna zawierać co najmniej następujące 
elementy:  

a.  pole rejestracji/logowania, przy czym podczas rejestracji i logowanie 
beneficjent będzie uzupełniać różne pola,  

b. nazwę szkolenia,  
c. informacje dotyczące ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa 

projektu),  
d. elementy graficzne (m.in. logo LIFE,  logo UE, logo NFOŚiGW, informacje o 

finansowaniu ze środków unijnych), interaktywne, lub tekst 
powitalny/wprowadzający.  

4. Strona widoczna po zarejestrowaniu/zalogowaniu beneficjenta musi być opracowana w 
sposób atrakcyjny i umożliwiać beneficjentowi zorientowanie się, na której ścieżce edukacyjnej 
i jakim jej etapie się znajduje, i jakie części są jeszcze przed nim (tj. szkolenie, ankieta, egzamin 
końcowy, certyfikat). Strona powinna zawierać co najmniej krótkie odniesienia do 
następujących elementów:  

a. pole wylogowania,  
b. przyciski prowadzące do szkolenia e-learning,  
c. przycisk prowadzący do słownika,  
d. przycisk prowadzący do indeksu aktów prawnych,  
e. prosta wyszukiwarka,  
f. przycisk prowadzący do FAQ,  
g. przycisk prowadzący do wsparcia technicznego beneficjenta,  
h. przycisk prowadzący do danych kontaktowych,  
i. przycisk prowadzący do regulaminu,  
j. przycisk prowadzący do polityki prywatności,  
k. przycisk prowadzący do konta beneficjenta,  
l. elementy graficzne (m.in. logo PO Programu LIFE, logo UE, logo NFOŚiGW, 

informacje o finansowaniu ze środków unijnych), interaktywne, lub tekstowe.  
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5. Przed zarejestrowaniem na platformie beneficjent będzie musiał zaakceptować oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Powinna być dostosowana do obsługi co najmniej 1 000 beneficjentów przy konfiguracji 
serwerów umożliwiających korzystanie przez beneficjentów jak w punkcie 3 „Przedmiot 
zamówienia” podpunkt. j. 

7. Proces rejestracji beneficjenta będzie zautomatyzowany - został szczegółowo opisany w 
punkcie  16   „Rejestracja beneficjentów”. 

8. Powinna umożliwiać zbieranie danych, a także będzie wyposażona w przystępny panel 
administracyjny dla administratorów NFOŚiGW, dzięki któremu Zamawiający będzie mógł 
łatwo wygenerować interesujące go raporty i dane statystyczne, o których mowa w punkcie  
17   „Raportowanie ”.  

9. Powinna umożliwiać wysyłanie wiadomości na adres e-mail do beneficjentów – zarówno 
automatycznych zawierających m.in. przypomnienie o nieukończeniu szkolenia, jak również 
zindywidualizowanych, wysyłanych przez administratora, dotyczących tematów/zagadnień 
wskazanych przez Zamawiającego. System powinien umożliwiać określenie terminów wysyłki 
oraz automatyczne wysyłanie przypomnienia do osób, które nie ukończyły szkolenia lub innego 
elementu wybranej ścieżki edukacyjnej. Szczegółową listę przypomnień automatycznych 
Zamawiający ustali z Wykonawcą w trybie roboczym, na etapie realizacji zamówienia.  

10. Powinna posiadać funkcję przypominania lub resetowania/zmiany hasła beneficjenta . 

11. Powinna być wyposażona w prostą wyszukiwarkę treści obejmującą swoim zakresem wszystkie 
elementy platformy.  

12. Powinien być na niej zamieszczony słownik pojęć i skrótów wraz z prostą wyszukiwarką, z 
powiązaniem jego zasobów z treściami — dostępny z poziomu treści szkolenia oraz samego 
słownika; zawierać powinien definicje najważniejszych pojęć użytych w treści szkolenia oraz 
rozwinięcia stosowanych w nim skrótów.  

13. Powinna działać poprzez Internet, w systemach operacyjnych Win, OS X w przeglądarkach 
internetowych FireFox, Opera, Chrom, Safari Internet Explorer   — bez konieczności instalacji 
dodatkowych komponentów : ,,wtyczek” np.: java z  włączoną obsługą cookie.   

14. Uczestnik do korzystania ze szkoleń na platformie e-learningowej nie będzie musiał korzystać 
ze środowiska Java, wymagającego instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. 

15. Powinna charakteryzować się dużą szybkością działania (tj. bez opóźnień w ładowaniu stron) i 
być zoptymalizowana pod kątem przepustowości łącz tzn.  prawidłowo funkcjonować także u 
beneficjentów, którzy posiadają niskie łącze (tj. około 3,5mb/s), co oznacza że opóźnienie 
podczas ładowania stron u takich uczestników szkolenia nie powinno być dłuższe niż 4 sekundy. 

16. Interfejs użytkownika powinien  gwarantować intuicyjną obsługę, z lokalizacją polskojęzyczną. 

17. Powinna posiadać panel zarządzania szkoleniami dla użytkowników - zapisy, wypisy, alerty 
(powiadamiające o rozpoczęciu szkolenia, realizacji poszczególnych etapów), informacje o 
postępie realizacji szkoleń, podgląd pozostałych aktywności, wydruk certyfikatu. 

18. Powinna zapewnić wysoki stopień zabezpieczenia danych, uniemożliwiający zalogowanie się 
przez  inną osobę na założonym koncie, szyfrowane hasło, połączenie do platformy protokołem 
https., w tym danych osobowych, dostępu do szkoleń i innych treści e-learningowych. 

19. Wszystkie elementy zarówno platformy, jak i szkolenia, widoczne dla beneficjentów i 
administratorów NFOŚiGW, powinny być w języku polskim.  

20. Ponadto platforma e-learningowa zapewnić musi zgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych i ochrony tajemnicy prawnie chronionej, w szczególności: 
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a. odpowiednią politykę ochrony danych osobowych użytkowników platformy e-
learningowej; 

b.  odpowiednią ochronę informacji dot. aktywności poszczególnych użytkowników na 
platformie e-learningowej, zawartości materiałów dydaktycznych, w tym treści 
generowanych przez użytkowników; 

c.  szyfrowanie SSL we wszystkich przypadkach, gdy wysyłane są dane osobowe. 

21. Na platformie e-learningowej realizowana jest ochrona antywirusowa, zabezpieczająca stale 
zarówno treści szkoleniowe jak i te  generowane przez użytkowników. 

22. System powinien być responsywny, czyli być wykonany w technologii RWD (Responsive Web 
Design) i działać poprawnie na komputerach we wszystkich standardowych rozdzielczościach.  

23. Będzie umieszczona na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę do końca 2019 r., a 
Zamawiający zapewni swoją subdomenę przynależącą do domeny www.nfosigw.gov.pl. W tym 
czasie Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi hostingowe, wsparcia technicznego dla 
beneficjentów i administratorów NFOŚiGW, jak również zapewniać wszelkie usługi 
administracyjne, które zagwarantują sprawne działanie platformy i szkoleń.  

24. Wykonawca zapewni certyfikat SSL na platformie.  

25. Platforma w części dla beneficjentów zostanie dostosowana do standardów WCAG 2.0 na 
poziomie AA.  

26. Szkolenie musi spełniać wymogi WCAG 2.0 w zakresie podstawowym, tj. umożliwiającym 
osobom z niepełnosprawnością co najmniej zmianę kontrastu, wielkości czcionki oraz obsługę 
kluczowych elementów za pomocą klawiatury.  

27. Wykonawca przeprowadzi za pośrednictwem firmy zewnętrznej audyt platformy pod kątem 
jej dostosowania do standardu WCAG 2.0. W tym celu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
listę 3 firm, które przeprowadzają tego rodzaju audyty. Zamawiający wybierze audytora 
spośród proponowanych.  Po przeprowadzeniu audytu firma audytująca wystawi opinię wraz 
z oświadczeniem, że audyt został przeprowadzony w sposób obiektywny i niezależny od 
Wykonawcy. Audyt przeprowadzony zostanie po przekazaniu Zamawiającemu wersji beta 
platformy, a Wykonawca będzie miał za zadanie zastosować się do ewentualnych uwag 
wynikających z opinii audytora i dokonać niezbędnych poprawek w ciągu 2 tygodni od chwili 
otrzymania informacji od Zamawiającego. Koszt audytu będzie ujęty w cenie oferty , nie będzie 
dla Zamawiającego kosztem dodatkowym.  

28. Platforma powinna zapewnić funkcję automatycznego wylogowania użytkownika w przypadku 
kiedy użytkownik nie wykonuje żadnej akcji przez 1 godzinę z wyłączeniem trwania prezentacji 
multimedialnej. Podczas trwania prezentacji multimedialnej automatyczne wylogowanie 
powinno nastąpić w przypadku kiedy prezentacja się skończy a użytkownik nie wykona akcji 
przez 1 godzinę lub kiedy użytkownik wstrzyma prezentację i nie wznowi jej przez okres 1 
godziny. 

 

15. ADMINISTROWANIE PLATFORMĄ  

1. Wykonawca usunie konto beneficjenta:  

a. W przypadku kiedy beneficjent nie będzie aktywny przez okres 3 miesięcy otrzyma 
Zaproszenie do kontynuowania nauki. W sytuacji braku reakcji zostanie przesłane na 
jego skrzynkę mailową powiadomienie o zamiarze usunięcia konta w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania powiadomienia.  Jeśli beneficjent nie podejmie nauki w tym 
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terminie system automatycznie go wyloguje i usunie jego konto o czym powiadomi go 
oddzielnym e-mailem. 

2. System powinien zapewniać automatyczny zapis kopii bezpieczeństwa co 3 godziny.  

3. Platforma ma udostępniać następujące profile użytkowników:  

a. Administrator Wykonawcy,  

b. Administrator NFOŚiGW,  

c. Beneficjent.  

4. Administrator Wykonawcy odpowiedzialny jest za:  

a. utrzymanie platformy, serwisowanie, zapewnienie wsparcia technicznego, 
bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z wyznaczonym przedstawicielem 
Zamawiającego, administrowanie domeną (dostarczoną przez Zamawiającego) strony 
internetowej, na której umieszczona będzie platforma,  

b. zapewnienie właściwego funkcjonowania platformy i szkoleń oraz dostępu do nich 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,  

c. bezpośrednią współpracę z Zamawiającym w całym okresie związania umową,  

d. zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego procesu logowania się do platformy i 
rejestrowania kont, nadzór nad procesem logowania i rejestrowania kont 
beneficjentów,  

e. zapewnienie właściwego nadzoru nad danymi osobowymi, zgodnie z pkt. 22 OPZ,  

f. wprowadzanie, w porozumieniu z Zamawiającym, zmian w treści szkoleń oraz zmian 
dokumentów i materiałów dodatkowych, w ramach pakietu 100 roboczogodzin,   

g. zapewnienie właściwego funkcjonowania narzędzi służących do wysyłania wiadomości 
do beneficjentów,  

h. realizację innych czynności niezbędnych do właściwego funkcjonowania platformy i 
szkoleń przygotowanych w ramach zamówienia, w tym zapewnienie właściwego 
przebiegu procesu szkolenia, testowania i certyfikacji.  

 

16. REJESTRACJA BENEFICJENTÓW 

1. Organizacja rejestracji na platformę e-learningową i szkolenia prowadzona jest przez 
indywidualne logowanie na podstawie adresu e-mail i ustalonego indywidualnego hasła. 

Umożliwia: 

a. zarządzanie kontem przez użytkownika; 

b. zmianę hasła i adresu korespondencji samodzielnie przez użytkownika. 

2. W celu zarejestrowania się na platformie beneficjent poprzez stronę internetową, za 
pośrednictwem której udostępniona jest platforma, wybiera opcję „Rejestracja”.  

3. Beneficjent podaje dane niezbędne do rejestracji, tj. imię, nazwisko, , nazwę instytucji, w której 
jest zatrudniony i jej lokalizację (województwo), adres e-mail, na który otrzyma link 
aktywacyjny i który będzie służył jako login, oraz wprowadza indywidualne hasło. Platforma 
automatycznie wyśle e-mail z linkiem aktywacyjnym do beneficjenta na podany adres e-mail.  

4. Wymagana będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, uniemożliwia przejście procesu rejestracji.  
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5. Przy błędnie wpisanej danej pojawi się informacja, która dana została źle wpisana wraz  
z przykładem jak powinno się ją uzupełnić.  

6. Proces rejestracji musi zawierać zabezpieczenie przed rejestracją przez automaty, 
potwierdzając że rejestrujący się jest człowiekiem.  

7. Szczegółowy zakres danych zbieranych podczas rejestracji może ulec zmianie – zostanie 
określony na etapie realizacji zamówienia, w porozumieniu z Wykonawcą.  

8. Po kliknięciu w link aktywacyjny beneficjent zostaje zarejestrowany i zostaje mu utworzone 
indywidualne konto. Beneficjent powinien mieć możliwość modyfikacji danych podanych 
podczas procesu rejestracji klikając w przycisk prowadzący do konta beneficjenta, o którym 
mowa w punkcie 14  „Oczekiwana funkcjonalność platformy”. 

9. W celu zalogowania się na platformie beneficjent poprzez stronę internetową, za 
pośrednictwem której udostępniona jest platforma, wybiera opcję „Logowanie”, następnie 
wpisuje adres e-mail służący jako login oraz hasło podane przy rejestracji. Jeśli dane są 
poprawne, następuje przejście do strony głównej platformy. Jeśli dane są błędne, wyświetla 
się komunikat o niepoprawnym loginie lub haśle i prośba o ponowne zalogowanie.  

10. Po zalogowaniu beneficjent będzie miał dostęp do swojego konta, gdzie będzie mógł 
edytować swoje dane oraz będzie miał dostęp do wszystkich szkoleń, testów i materiałów.  
 

11. Szkolenia i materiały będą stale dostępne dla zalogowanych beneficjentów również po 
zakończeniu przez nich szkolenia i po uzyskaniu certyfikatu.  

 

17. RAPORTOWANIE 

1. Platforma e-learningowa ma zapewnić możliwość generowania co najmniej następujących 
raportów: „Zbiorczy raport postępów” oraz „Raport z badania profilu użytkowników szkoleń” 
w oparciu o informacje z systemu logowania, a także „Raport z badania satysfakcji uczestników 
szkoleń, w oparciu o dane z ankiet dot. zadowolenia, „Raport liczby uczestników jednocześnie 
zalogowanych”  

2. Platforma powinna umożliwić tworzenie raportów w formacie .xls oraz .pdf.  
3. Dane do raportów obejmują co najmniej:  

a. liczbę i listę zarejestrowanych beneficjentów i statystykę z ich tygodniowego 
przyrostu,  

b. liczbę i listę osób, które rozpoczęły, ale nie ukończyły szkolenia,  
c. liczbę i listę osób, które zdały egzamin lub uzyskały zaliczenie wybranej ścieżki 

edukacyjnej,  

d. liczbę i listę osób, które nie zdały egzaminu lub nie mają ukończonej ścieżki 
edukacyjnej,  

e. liczbę i listę wygenerowanych certyfikatów i statystykę z ich tygodniowego przyrostu,  
f. procentowy wskaźnik postępu realizacji całości szkolenia w podziale na 

indywidualnego beneficjenta oraz sumarycznie dla wszystkich beneficjentów,  
g. łączny czas nauki beneficjentów, średni czas trwania lekcji, średni czas nauki każdego 

z beneficjentów,  
h. liczbę beneficjentów jednocześnie zalogowanych.  

4. Powyższe dane, tam gdzie będzie to potrzebne, będzie można wygenerować w podziale na dni, 
tygodnie, miesiące i lata, z uwzględnieniem lokalizacji przedsiębiorcy (województwo).  

5. Platforma umożliwi eksport wyników ankiet ewaluacyjnych do plików .xls  
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6. Wykonawca przygotuje każdorazowo, na życzenie Zamawiającego wykaz błędów krytycznych i 
ich zakres wraz z określeniem czasu niedostępności systemu oraz wykaz błędów 
niekrytycznych i ich zakres.  
 

18. REAKCJA NA BŁĘDY 

1. Błąd krytyczny musi być usunięty w ciągu 4 godzin od jego wystąpienia. Jeżeli z przyczyn 
technicznych nie jest możliwe usunięcie błędu we wskazanym terminie, Wykonawca usunie 
błąd niezwłocznie, a o przewidywanym terminie usunięcia błędu poinformuje Zamawiającego. 
Wykonawca poinformuje beneficjentów platformy o planowanym terminie usunięcia błędu 
poprzez komunikat zamieszczony na platformie.  

2. Błąd niekrytyczny musi być usunięty w ciągu 1 dnia roboczego od jego wystąpienia. Jeżeli z 
przyczyn technicznych nie jest możliwe usunięcie błędu we wskazanym terminie, Wykonawca 
usunie błąd niezwłocznie, a o przewidywanym terminie usunięcia błędu poinformuje 
Zamawiającego. Wykonawca poinformuje beneficjentów platformy o planowanym terminie 
usunięcia błędu poprzez komunikat zamieszczony na platformie.  

3. Wykonawca zapewni realizację wskaźnika dostępności systemu na poziomie 98%. Oznacza to, 
że maksymalna łączna niedostępność platformy i szkoleń może wynieść 14 godzin i 24 minuty 
w miesiącu przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni. W czas ten nie są wliczane prace serwisowe 
konieczne do poprawy błędów oraz przeprowadzenia zadań administracyjnych. Prace 
serwisowe możliwe są w godzinach 22:00-6:00. Zamawiający będzie monitorował dostępność 
platformy za pomocą programu ping.pl. Każdorazowo po wykryciu niedostępności 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a na koniec miesiąca zostanie wydrukowany 
raport z programu monitorującego wskazujący godzinową niedostępność strony. Raport ten 
stanowić będzie podstawę do naliczenia kary określonej w § 12 Istotnych postanowień umowy.  

4. Całkowite koszty usuwania błędów ponosi Wykonawca.  

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESPOŁU WYKONAWCY 

1. Wykonawca na czas realizacji projektu zapewni zespół składający się z:  

i. kierownika projektu, odpowiedzialnego również za kontakt z Zamawiającym,  

ii. eksperta merytorycznego, którego zadaniem będzie nadzór nad opracowaniem 
metodyki szkolenia, scenariusza oraz materiału szkoleniowego,  

iii. metodyka szkoleń e-learningowych,  

iv. programisty – projektanta szkoleń e-learningowych,  

v. programisty – architekta systemu,  

vi. grafika,  

vii. administratora.  

2. Dopuszcza  się aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, z zastrzeżeniem spełnienia przez 
nią wymagań dla każdej z pełnionych funkcji. 

3. Kierownik projektu musi posiadać wyższe wykształcenie oraz doświadczenie  
w kierowaniu projektami obejmującymi utrzymanie i rozwój platformy e-learning oraz 
przygotowanie szkoleń e-learning, potwierdzone koordynowaniem minimum dwoma 
projektami realizowanymi na rzecz podmiotu/ów zewnętrznego/ych (na zlecenie innego 
podmiotu), w ramach których zapewnione było utrzymanie i rozwój platformy e-learning oraz 
przygotowanie szkoleń e-learning.   
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4. Ekspert merytoryczny musi posiadać wyższe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w 
zakresie ochrony środowiska,  rozumiane jako:  

- minimum 3-letnie  doświadczenie w pracy (w tym czasie), w jednym z następujących 
obszarów: ochrona środowiska , ochrona klimatu, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna lub 
zarządzanie projektami z zakresu ochrony środowiska,  
lub  
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: prowadzenie działalności 
naukowej (autor/współautor publikacji naukowych) lub udział w  
konferencjach/spotkaniach/szkoleniach w charakterze prelegenta, co najmniej w jednym z ww. 
obszarów.  

5. Metodyk szkoleń e-learningowych musi posiadać wyższe wykształcenie oraz  co najmniej  
2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i opracowywaniu metodycznym szkoleń  
e-learning, obejmującym dobór materiałów źródłowych do tematu szkolenia, opracowanie 
programu szkolenia w oparciu o materiał źródłowy, wytworzenie treści szkolenia, w tym dobór 
odpowiedniej do tematu i grupy docelowej formy i metody szkolenia oraz doświadczenie  
z obszaru metodyki szkoleń e-learningowych,  potwierdzone opracowanymi co najmniej  
2 koncepcjami metodycznymi lub  scenariuszami szkoleń e-learningowych.  

6. Programista – musi posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie  
w projektowaniu i tworzeniu responsywnych, interaktywnych stron internetowych, w tym 
również tworzeniu szkoleń w oparciu o najnowsze technologie e-learningowe.   

7.  Programista – architekt systemu musi posiadać doświadczenie w projektowaniu, instalacji, 
konfigurowaniu i wdrażaniu  co najmniej 2 dedykowanych platform e-learningowych, łącznie dla 
co najmniej tysiąca użytkowników,  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert.  

8. Grafik musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku malarstwo lub rzeźba lub grafika lub 
grafika komputerowa lub rysunek lub architektura lub wzornictwo przemysłowe i posiadać min. 
2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu graficznym w ramach realizacji szkoleń e-
learning.  

9. Administrator musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne oraz 
doświadczenie w administrowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, minimum dwiema platformami e-learningowymi, dla których okres pełnienia funkcji 
administratora przez tę osobę był nie krótszy niż 12 miesięcy  (łącznie). 

 

20. WSPARCIE TECHNICZNE DLA ADMINISTRATORÓW NFOŚiGW  

1. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla administratorów NFOŚIGW z czasem reakcji 30 
min od zgłoszenia. Oznacza to, że w ciągu 30 min od zgłoszenia Wykonawca potwierdzi 
otrzymanie zgłoszenia i przekaże szacunkowy czas naprawy. Wykonawca będzie przyjmował 
zgłoszenia Zamawiającego o wadach i błędach za pośrednictwem poczty elektronicznej w dni 
robocze w godz. od 7:15 do 15:15  na udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę adres 
email.  

2. Wykonawca będzie prowadzić rejestr zgłoszeń oraz udostępni go Zamawiającemu w postaci 
pliku .xls, na każde żądanie Zamawiającego.  

 

21. WSPARCIE TECHNICZNE DLA BENEFICJENTÓW 

1.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wsparcie techniczne dla beneficjentów funkcjonujące 
w dni robocze w godz. 8:00-16:00, z czasem reakcji 1 godzina od zgłoszenia. Oznacza to, że  
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w ciągu 1 godziny od zgłoszenia Wykonawca potwierdzi beneficjentowi otrzymanie zgłoszenia  
i przekaże szacunkowy czas udzielenia wsparcia technicznego. Wykonawca udostępni za 
pośrednictwem platformy formularz kontaktowy dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni  
w tygodniu, za pośrednictwem którego beneficjenci platformy będą mogli zgłaszać błędy i wady 
platformy oraz szkoleń. W dni robocze w godz. 8:00-16:00 Wykonawca będzie udzielał 
odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a poza tymi godzinami poprzez system 
odpowiedzi automatycznych.  

2. Wykonawca będzie prowadzić rejestr zgłoszeń oraz udostępni go Zamawiającemu w postaci 
pliku .xls na, każde żądanie Zamawiającego.  

 

22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez platformę jest NFOŚIGW.  

2. Wykonawca zapewni zamawiającemu pełny dostęp do gromadzonych danych osobowych. 

3. Bezpieczeństwo platformy musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001  
o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) i ustawie z dnia 10 maja  
2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
dalej RODO. 

4. Przed zarejestrowaniem się, beneficjent winien zaakceptować oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych (warunek rejestracji). Beneficjent wyraża zgodę na 
powyższe w formie oświadczenia: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 
3A oraz………Wykonawcę……… w zakresie: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail w celu  
i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w szkoleniu e-learningowym na temat specyfiki 
Programu LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania 
projektami, które takie współfinansowanie otrzymały.  

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NFOŚIGW z siedzibą  
w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 3A; 

b. ABI w NFOŚiGW jest Pan Robert Andrzejczuk inspektorochrony 
danych@nfosigw.gov.pl; 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia e-
learningowego na temat specyfiki Programu LIFE, zasad aplikowania o środki na 
współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które takie 
współfinansowanie otrzymały na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO; 

d. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą NFOŚiGW oraz ……….Wykonawca…..; 
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat od dnia zakończenia 

Umowy, tj. do 31 grudnia 2024 roku 
f. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

g. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

mailto:inspektorochrony%20danych@nfosigw.gov.pl
mailto:inspektorochrony%20danych@nfosigw.gov.pl
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h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz 
warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w szkoleniu. 

 

23. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne bez 
obciążeń osób trzecich do szkolenia i materiałów wytworzonych w ramach niniejszego 
zamówienia.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku CD/DVD, do którego prawa własności 
zostaną przeniesione na Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia 
realizacji Umowy, pliki źródłowe konieczne w przypadku modyfikacji wykonywanych na 
platformie, ostateczne pliki szkoleń umożliwiające ich modyfikację, dokumentację techniczną 
i wszelkie inne pliki i dokumenty, które Wykonawca stworzył na potrzeby platformy i szkoleń.  

3. W zakresie, w jakim Wykonawca przy tworzeniu platformy e-learningowej korzystał   
z produktów opartych na darmowej licencji, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do kodów źródłowych platformy e-learningowej, 
na wszystkich polach eksploatacji lub udzieli Zamawiającemu nieograniczonej czasowo  
i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z tego narzędzia w zakresie niezbędnym do 
koniecznych modyfikacji szkolenia przez Zamawiającego lub podmioty, którym Zamawiający 
zleci realizację tego zadania, po zakończeniu umowy z Wykonawcą.  

 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1.   W trakcie realizacji niniejszego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do:  

a. zachowania najwyższej staranności,  

b. realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego  
i wspólnotowego, zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości 
szans, co oznacza, że rezultaty działań realizowanych w ramach zamówienia dostępne 
będą na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych,  

c. realizacji zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526), w zakresie dostosowania 
platformy do standardu WCAG 2.0 na poziomie AA,  

d. przestrzegania i działania zgodnie z zasadami wizualizacji Programu LIFE, dostępnymi na 
stronie http://ec.europa.eu/environment/LIFE/, 

e. przetwarzania – zgodnie z zobowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych,  

f. przekazania Zamawiającemu (w celach archiwalnych, dowodowych i promocyjnych)  
w formie edytowalnej (na nośniku CD/DVD, itp.) wszystkich produktów wytworzonych  
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, wraz ze stosownymi instrukcjami 
instalacyjnymi,  

g. ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w tym do 
uczestniczenia w spotkaniach z Zamawiającym,  

h. pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia; 
odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów 
współpracujących z Wykonawcą przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia,  



Część III SIWZ  

str. 28 

DDZ/12/2018 

i. uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszystkie materiały przygotowane w ramach 
umowy przed ich opublikowaniem/uruchomieniem/instalacją,  

j. przekazywania Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki, w formie elektronicznej, kopii 
aktualnych kodów źródłowych, binarnych i wszystkich komponentów niezbędnych do 
właściwego funkcjonowanie platformy i szkoleń oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej 
możliwości kompilacji, rozbudowy, uruchomienia i utrzymania platformy i szkoleń oraz 
kopii baz danych przetwarzanych w ramach platformy.  

2.   Wykonawca jest zobowiązany do nieumieszczania swojego logo, ani żadnych symboli 
mogących wskazywać na wykonawcę produktu.  

3.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, na każdym etapie realizacji 
zamówienia, informacji i wyjaśnień związanych z przebiegiem realizacji zamówienia i 
osiąganymi rezultatami poszczególnych zadań.  

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – moduł 1 
Załącznik nr 2 – moduł 2 
Załącznik nr 3 – moduł 3 
Załącznik nr 4 – Wytyczne WCAG 2 

 
 
 


