
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na wykonanie 4 kursów e-learningowych  

na podstawie materiałów dydaktycznych przekazanych przez Zamawiającego                                   

i zamieszczenie ich na platformie szkolenia.wot.org.pl wraz z przekazaniem autorskich 

praw majątkowych 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Tematyczny wykaz kursów objętych zadaniem: 

a) finanse obiektów turystycznych, 

b) tworzenie treści PR i promocji turystycznej 

c) pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach - niezbędnik specjalisty 

d) turysta z Europy zachodniej: wpływ różnic kulturowych na realizację usług  

2. Opracowanie w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego materiały dydaktyczne 

metodyki i scenariusza 4 kursów e-learningowych. 

3. Opracowania, o których mowa w punkcie 2 są przygotowane przez osobę będącą 

ekspertem lub praktykiem w danej tematyce, która zostanie wskazana przez 

Zamawiającego. Treści każdego z kursów powinny zostać przygotowane                                   

we współpracy i z udziałem tych osób. Przykładowe materiały eksperckie do jednego  

z kursów stanowią załącznik do niniejszego dokumentu i objęte są ochroną w ramach 

praw autorskich z możliwością wykorzystania wyłącznie na potrzeby postępowania. 

4. Do zadań Wykonawcy należałoby: 

a. opracowanie scenariusza dla każdego z 4 kursów e-learningowych w oparciu     

o materiały, o których mowa w punkcie 2 i 3 (w tym o listę zagadnień i treści 

programowych oraz listę celów dydaktycznych), 

b. wykonanie materiałów dydaktycznych na potrzeby kursu e-learningowego (na 

bazie materiałów o których mowa w punkcie 2 i 3) obejmujących prezentacje 

multimedialne (merytorycznie i funkcjonalnie powiązane serie slajdów), 

nagrania wideo (przekazane przez eksperta lub nagranie wykładu eksperta  

w formie videochatu z napisami rozszerzonymi), dokumenty w formacie PDF               

i HTML (przekazane przez eksperta lub stworzone we współpracy z nim) oraz 

moduły testów sprawdzających wiedzę w oparciu o treści merytoryczne 

dostarczone przez Zamawiającego (o czym mowa w punkcie 4f), 

c. opracowanie szablonu graficznego slajdów oraz innych materiałów graficznych 

(w tym szablonu certyfikatu ukończenia kursu), uwzględniającego identyfikację 

wizualną Zamawiającego, 

d. wykonanie lub pozyskanie fotografii, 

e. pozyskanie lub wykonanie niezbędnych grafik lub schematów, 

f. opracowanie we współpracy ze wskazanym ekspertem testów sprawdzających 

wiedzę oraz osadzenie ich na platformie szkoleniowej Zamawiającego 



 

g. kompleksowa konfiguracja i osadzenie wykonanych materiałów na platformie 

szkoleniowej Zamawiającego, wraz z konfiguracją sieci powiązań pomiędzy 

modułami i poszczególnymi materiałami 

h. wykonanie testów osadzonych na platformie szkoleniowej kursów, w tym 

sprawdzenie funkcjonalności elementów interaktywnych, poprawności 

powiązań logicznych pomiędzy elementami kursu oraz wprowadzenie 

ewentualnych korekt po sprawdzeniu poprawności merytorycznej końcowej 

wersji treści przez eksperta, który był odpowiedzialny za ich opracowanie 

i. wykonanie szablonu certyfikatu potwierdzającego ukończenie danego kursu, 

którego uzyskanie byłoby możliwe wyłącznie po uzyskaniu wyniku minimum 

75% punktów we wszystkich testach sprawdzających, wchodzących w skład 

danego kursu, jak również konfiguracja modułu zapewniającego jego 

automatyczne generowanie dla danego użytkownika, z wykorzystaniem 

funkcjonalności wbudowanych w platformę szkoleniową Zamawiającego 

5. Każdy kurs e-learningowy obejmować będzie 5 lub 6 modułów dydaktycznych. 

Pojedynczy moduł dydaktyczny powinien być możliwy do realizacji przez uczestnika 

kursu w czasie 60-80 minut a czas trwania całego kursu musi mieścić się w przedziale 

360-480 min., z czego nie więcej jak 10 minut powinno być przeznaczone na 

rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę zdobytą w ramach danego modułu. Każdy 

moduł powinien się składać z części: 

a) wstępu 

b) informacyjnej 

c) ćwiczeniowej 

d) testowej 

6. Każdy z kursów e-learningowych powinien spełniać następujące kryteria: 

a) zgodność ze standardem SCORM dla treści będących prezentacjami 

multimedialnymi (Wykonawca zobowiązany jest ponadto dostarczyć je                 

w postaci edytowalnych plików w formacie PPTX) 

b) nagrania wideo powinny obejmować nie mniej niż 7% czasu zaplanowanego dla 

każdego kursu, przy czym każdy z modułów wchodzących w skład kursu 

powinien obejmować przynajmniej jedno nagranie wideo z udziałem 

wskazanego eksperta 

c) zastosowanie elementów interaktywnych w części ćwiczeniowej, obejmujących 

nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% kursu 

d) uwzględnienie testów sprawdzających wiedzę po każdym z modułów 

wchodzących w skład danego kursu. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego zamówienia.  

 

Charakterystyka platformy Zamawiającego: 

 



 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy tymczasowy dostęp na poziomie administratora do 

wykorzystywanej platformy szkoleniowej, celem osadzenia i konfiguracji na niej 

kursów wraz ze wszystkimi elementami składowymi. 

2. Platforma szkoleniowa oparta jest na LMS Moodle, zainstalowaną na serwerze hostingu 

współdzielonego dzierżawionego przez Zamawiającego. 

3. Instalacja Moodle wykorzystuje zmodyfikowany motyw graficzny, umożliwiający 

jednak dowolną konfigurację kursów i ich elementów składowych. 

4. Obsługiwane formaty danych to m.in. SCORM, HTML, MP4, AVI, PDF. 

5. Kursy osadzone na platformie szkoleniowej są bezobsługowe, to jest proces kształcenia 

i walidacji zdobytej wiedzy odbywa się bez udziału trenera. 


