Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zapytanie ofertowe

„Wdrożenie platformy e-learningowej Moodle
oraz integracja z oprogramowaniem Uczelni”
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ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Adres: ul. Tańskiego 5, 43 - 382 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 8297212,
fax: +48 33 8297221,
REGON: 070572182 ,
NIP: 937-14-72-347,
Godziny pracy: 8:00 – 16:00
e-mail: azabka@wsfip.edu.pl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie platformy e-learningowej Moodle oraz jej
integracja z oprogramowaniem Uczelni: system e-schola. W ramach zamówienia
zamawiający oczekuje wykonania następujących czynności:
1. Przeprowadzenie analizy wymagań platformy,
2. Wdrożenie platformy e-learning Moodle 2.8.1 lub nowszej,
2.1

Instalacja na serwerze zamawiającego,

2.2

Optymalizacja ustawień Moodle (konfiguracja głównych ustawień zgodnie z
przeprowadzoną analizą wymagań),

2.3

Opracowanie szablonu graficznego również w wersji responsywnej na urządzenia
mobilne (bez obsługi FLASH). Motyw graficzny dostosowany do identyfikacji
Uczelni oraz uzgodniony z Zamawiającym.

3. Integracja z systemem zarządzania uczelnią: synchronizacja kont i grup (kierunek,
rok studiów, grupa, specjalność i inne) z oprogramowania Uczelni do platformy
Moodle

(informatyczny

system

ewidencji

studentów

Uczelni

jest

systemem

podstawowym z którego będą pobierane dane do innych platform)
4. Opracowanie kursów multimedialnych na bazie przygotowanych prezentacji w Power
Point: 19 kursów: max. 120 slajdów każdy kurs lub równoważnie 15 godzin zajęć.
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4.1

Opracowanie

scenariusza

zajęć

dla

każdego

kursu

w

uzgodnieniu

z Zamawiającym zweryfikowanego przez metodyka kształcenia,
4.2

Opracowanie sekcji tematycznych kursu (konfiguracja aktywności Moodle: np.
lekcja, quiz, ankieta, wyślij zadanie, warsztaty, forum dyskusyjne, wskaźnik
postępu, check list zadań i inne) we współpracy z metodykiem kształcenia,

4.3

Opracowanie lekcji multimedialnych w formacie SCORM: slajdy zawierające
tekst, grafikę, filmy, dźwięk we współpracy z metodykiem kształcenia.

5. Opracowanie

instrukcji

obsługi

Moodle

oraz

instrukcji

tworzenia

kursów

demonstrujące działanie platformy oraz tworzenie kursów dla wykładowców w formie
elektronicznej wraz z wirtualnym kursem,
6. Opracowanie instrukcji obsługi Moodle dla studentów w formie elektronicznej wraz
z wirtualnym kursem,
7. Przeprowadzenie szkolenia dla studentów (2 godziny),
8. Przeprowadzenie szkoleń dla wykładowców (4 grupy 15 osób):
8.1

z zakresu użytkowania dostępnych narzędzi Moodle (min. 6 godzin),

8.2

z zakresu tworzenia i modyfikacji kursów w oparciu o opracowany podręcznik
(min. 6 godzin),

9. Wsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia wdrażania,
10. Gwarancja 24 miesiące od momentu zakończenia wdrażania.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ze względu na złożoność zamówienia oraz jego specjalistyczny charakter, wykonawca
zobowiązany jest spełnić warunek posiadania minimum 5–letniego doświadczenia
w opracowaniu metodycznym kursów e-learningowych.
Weryfikacja warunku: kryterium zostanie uznane za spełnione w oparciu o kserokopie
(skany) załączonych do oferty dokumentów potwierdzających min. 5 letnie doświadczenie
osób zaangażowanych w realizację zadań
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SKŁADANIE OFERT
1. Termin składania ofert: 24.12.2014
2. Osoby do kontaktu:
Jacek Stanisławski, e-mail: jstanisławski@wsfip.edu.pl, tel.: 33 8297233
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin związania ofertą: 15.01.2014
Data zakończenia wykonania zamówienia: 30.03.2015
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MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność w siedzibie Wyższej
Szkoły Finansów i Prawa, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała – Sekretariat.
2. Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres : azabka@wsfip.edu.pl .
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KRYTERIUM OCENY OFERT
Rozpatrzeniu będą podlegać oferty spełniające warunek udziału w postępowaniu.
Oferty spełniające warunek udziału w postępowaniu będą oceniane łącznie według
następujących kryteriów:
1. Cena
Najniższa cena brutto za całość realizacji przedmiotu zamówienia – 70 punktów,
Oferta z najniższą ceną uzyska ocenę 70 pkt. w tej części oceny.
Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

70

.

amin – cena minimalna wśród złożonych ofert
an – cena zaproponowana przez oferenta n
2. Doświadczenie w opracowaniu metodycznym kursów e-learningowych
o którym mowa w pkt. 3 – 30 pkt
5 lat – 0 pkt.
6 – 10 lat – 15 pkt.
Powyżej 10 lat – 30 pkt.

Project (publication, training, conference etc.) supported by a grant from
Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and
co-financed by the Polish funds.

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
ul. Tańskiego 5 43-300 Bielsko-Biała

OFERTA W ODPOWIEDZI
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:
Wdrożenie platformy e-learningowej Moodle
oraz integracja z programowaniem Uczelni
składam niniejszą ofertę:
NAZWA OFERENTA :
imię, nazwisko, nazwa firmy

DANE OFERENTA:
adres, NIP, telefon, e-mail

DOŚWIADCZENIE
w opracowaniu metodycznym
kursów e-learningowych osób
zaangażowanych w realizację zadań

…………………………………………lat
(dokumenty potwierdzające doświadczenie
należy załączyć do oferty)

Składam ofertę na Wdrożenie platformy e-learningowej Moodle
oraz integracja z programowaniem Uczelni za łączną wartość brutto”
…………… PLN. Słownie (…………………………………………………………)
•
•
•

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego
oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas
wskazany w zapytaniu ofertowym
Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość i data

Podpis oferenta
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