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Zapytanie Ofertowe 

 

 

W związku z realizacją projektu RPWP. 08.03.01-30-0014/16 „Kształcenie 

zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór”  realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – 

tryb konkursowy na terenie województwa Wielkopolskiego poszukujemy wykonawcy 

platformy e-lerningowej: 

LP OPIS  

1 Przygotowanie platformy e-elearningowej składającej się  z następujących funkcjonalności: 
 
Wszystkie e-szkolenia posiadają strukturę drzewa, na którą składają się działy, lekcje, ankiety i testy. Nauczyciel lub 
administrator może swobodnie tworzyć i modyfikować poszczególne el. kursów oraz wprowadzać do nich zawartość 
merytoryczną. Platforma nie ogranicza ilości tworzonych kursów, ani ilości wprowadzanego do nich materiału 
merytor. Funkcjonalność lekcji pozwala na profesjonalną realizację funkcji dydakt. w platformie elearningowej. 
Jest to podst. moduł służący do zamieszczania materiału edukacyjnego. Materiał ten może przybierać 
dowolną formę multimedialną, na jaką pozwalają technologie internetowe: tekst, grafika, obrazy, animacja, wideo, 
audio, pytania testowe, pliki do pobrania. W ramach lekcji materiał edukacyjny dzielony jest na slajdy ułatwiające 
przyswajanie wiedzy. Elementy wewnątrz szkolenia można uzależniać od siebie, co daje możliwość wymuszania na 
użytkowniku ścieżki jaką musi przejść aby zaliczyć kurs. 
Platforma przygotowana jest do użytku przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności poprzez spełnienie 
poniższych założeń: 
-Wszystkie elementy graficzne dodawane przez wprowadzającego lekcję uwzględniają tekst alternatywny (alt) który 
opisuje co znajduje się na grafice. 
-Szata graficzna systemu nie posiada animowanych el., poruszających się tekstów (rozpraszają one wszystkich 
użytkowników, nie tylko niepełnosprawnych). 
-Wszystkie pliki dźwiękowe mogą zostać uzupełnione o transkrypcję tekstową a odtwarzacze plików na stronie da się 
obsłużyć za pomocą klawiatury. 
-Wszystkie pliki wideo mogą zostać uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących. 
-Spójna, logiczna i niezmienna nawigacja w obrębie serwisu, posiadają wyraźny wizualny fokus.. 
-Możliwość wybrania kontrastowej szaty graficznej której stosunek jasności tekstu do tła to co najmniej 4,5 do 1. 
-Stronę można powiększać narzędziami przeglądarki (co najmniej 200%) wciąż mieszcząc się w oknie przeglądarki i 
nie wymaga poziomego "scrollowania". 
-Kod strony zgodny jest ze standardami W3C, nie bazuje na tabelkach oraz dostosowany jest do obsługi na 
urządzeniach mobilnych. 

2 Opracowanie i wprowadzenie do platformy arkuszy lekcyjnych dla 7 kierunków kształcenia x 3 przedmioty 

zawodowe x 40 arkuszy lekcyjnych i wprowadzenie ich do platformy 
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 Oferty cenowe wraz z informacją na temat okresu gwarancji prosimy przesyłać do 

dnia 27.06.2019 na adres e-mail : robert.markowiak@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko  

 

Z poważaniem 

Robert Markowiak  


