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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

  

Fundacja Odkrywców Innowacji w związku z przygotowywaniem do realizacji zadania „e-
Wychowawca DD” realizowanego w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze 
kształcenia ustawicznego osób dorosłych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  składa 
zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na przygotowaniu platformy edukacyjnej. 

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PLATFORMA/APLIKACJA „E-
WYCHOWAWCA DD” 

1. Cel 

Celem jest zwiększenie aktywności w zakresie kształcenia ustawicznego wychowawców placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Polsce poprzez uruchomienie dedykowanej im platformy 

edukacyjnej. Jest to też również forma integracji środowiska wychowawców domów dziecka oraz 

ułatwienie im dostępu do edukacji ustawicznej, w tym ofert szkoleń, treści merytorycznych, narzędzi, 

kursów itp. 

Platforma zostanie uruchomiona w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich, więc 

musi być bezpłatna, dostępna i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami np.: zgodna 

ze standardem WCAG 2.0. 

2. Użytkownicy 

Odbiorcami innowacji będzie 1054 placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu całej Polski, także 

mniejszych miejscowości, w których dostęp do kształcenia ustawicznego jest utrudniony, oraz 

pracujące w nich, ok. 5,5 tys. , wychowawców – osób z wykształceniem wyższym, między 24 a 65 

rokiem życia (z czego większość: ok. 70% to kobiety). Są to osoby o różnych doświadczeniach w 

korzystaniu z aplikacji i narzędzi internetowych, także takie, które te doświadczenia mają bardzo 

niewielkie. Korzystać ze strony będą także trenerzy i firmy szkoleniowe, które będą mogły 

zamieszczać na niej swoje oferty. 

3. Specyfikacja strony 

Technologia wykonania strony internetowej musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na tworzenie 

dodatkowych modułów w przyszłości. Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając 

ingerencję w jej treść osób nieupoważnionych. Musi umożliwiać prawidłowe działanie dla 

użytkowników popularnych przeglądarek internetowych oraz być możliwa do przeglądania za 

pomocą smartfona. System Zarządzania Treścią powinien umożliwiać administratorowi i redaktorom 

swobodne (czyli łatwe) dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów, załączników, plików do pobrania, 
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całych podstron, zdjęć. Całość powinna posiadać system statystyk umożliwiających prowadzenie 

monitoringu oglądalności (ew. z podziałem na poszczególne funkcjonalności). 

4. Funkcjonalności 

Strona/platforma dobrze gdyby zapewniała wszystkie (lub większość z wymienionych) poniższe 

funkcje, przy czym funkcje z opisem „MUST” są niezbędne, a „COULD” są opcją dodatkową, 

poszerzającą, która może się pojawić, ale nie jest niezbędna: 

a. Możliwość logowania i tworzenia indywidualnych kont użytkowników – wychowawców, 

które umożliwią korzystanie z zasobów portalu (opisane poniżej), pobieranie i komentowanie 

treści, korzystanie z forum i innych narzędzi. 

i. Wersja rozszerzona – dwa rodzaje kont użytkowników: wychowawców (patrz. 

powyżej) i szkoleniowców. Konto szkoleniowca umożliwia zamieszczanie ofert. 

b. Możliwość tworzenia konta (czy grupy?) placówki, do której będę „podpinane” konta 

wychowawców (np.: wychowawca wysyła prośbę o dołączenie do grupy – placówki i jej 

administrator taką prośbę akceptuje). Użytkownicy w ramach jednej grupy mogą między 

sobą udostępniać materiały i kursy, administrator (grupy) może zalecać swoim 

wychowawcom przeczytanie jakiegoś materiału czy udział w kursie e-learningowym i 

otrzymać powiadomienie, gdy ta „prośba” zostanie spełniona (możliwość śledzenia 

wybranych statystyk aktywności wychowawców przez administratora grupy) – COULD. 

c. Forum, z którego mogą korzystać zalogowani użytkownicy, z funkcją moderatora – MUST. 

d. Baza wiedzy – zakładka (czy podstrona czy inne rozwiązanie), w której znajdują się artykuły (z 

możliwością pobierania załączników): tekst + grafika. Pogrupowane w jakieś obszary 

tematyczne, z wyszukiwarką (po tagach? tytułach? słowach kluczowych?) – MUST. 

e. Baza ofert – wyszukiwarka ofert szkoleń (zamieszczanych przez administratora/moderatora 

strony lub przez samych szkoleniowców – patrz. pkt: a.i.) umożliwiająca łatwe znalezienie 

oferty, także jej ocena (system gwiazdek czy coś) i komentarz (najlepiej tylko przez osoby 

zalogowane) – MUST. 

f. szkolenia e-learningowe – w pierwszej wersji platforma powinna umożliwiać zalogowanym 

użytkownikom korzystanie ze szkoleń e-learningowych, śledzenie swoich postępów itd. Może 

to być realizowane poprzez przekierowanie na inną platformę itp. Administrator/moderator 

strony powinien móc w łatwy sposób dodawać (i tworzyć?) kursy e-learningowe, 

monitorować statystyki aktywności – MUST. 

i. W wersji z administratorami grup/placówek – powinni oni także mieć możliwość 

„przypisywania” (polecania?) e-learningów do swoich członków oraz  dostęp do ich 

postępów – COULD. 

ii. Dobrze by było, gdyby w późniejszym terminie (po zakończeniu projektu) można było 

dodać możliwość płatności za kursy (niektóre) – COULD. 

g. Webinaria – strona powinna umożliwiać zalogowanym użytkownikom branie udział w 

organizowanych webinariach (a szkoleniowcom z pkt.a.i. organizowanie takich webinariów). 

Może to być realizowane poprzez przekierowanie na inną platformę itp. 

Administrator/moderator strony powinien móc monitorować statystyki aktywności. W wersji 

z administratorami grup/placówek – powinni oni także mieć możliwość „przypisywania” 
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(polecania?) webinariów swoim członkom oraz  śledzenie ich statystyk w tym obszarze - 

MUST. 

i. Dobrze by było, gdyby w późniejszym terminie (po zakończeniu projektu) można było 

dodać możliwość płatności za webinaria (niektóre) – COULD. 

 

5. Harmonogram realizacji 

Szczegółowy harmonogram nastąpi po podpisaniu umowy z przekazaniem praw autoskich (przełom 

czerwca i lipca) jednak już teraz można wyróżnić pewne kamienie milowe:  

a. do 15 października 2017 powinna być postawiona pierwsza wersja strony zawierająca 

dostarczone przez Zleceniodawcę materiały,  

b. do 31 grudnia 2017 powinna być gotowa, działająca strona zawierająca wszystkie opisane w 

umowie funkcjonalności , od 1 stycznia strona będzie testowana przez użytkowników i 

odbiorców 

 

II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów (minimum 

dwa projekty). 

III. SŁADANIE OFERT 

Oferty zawierające: 

 dane oferenta 

 szczegółową wycenę wraz z etapami realizacji i kosztami poszczególnych elementów 

proszę wysyłać na adres: fundacja@odkrywcyinnowacji.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: fundacja@odkrywcyinnowacji.pl lub tel. 

603 636 830. 
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