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Załącznik nr 10 do Warunków 

Szczegółowy opis próbki oraz zasady i zakres demonstracji  

  Zakres i sposób dostarczenia – odbioru zestawu testowego do prezentacji wymaganych przez 

Zamawiającego funkcjonalności (dalej: rozwiązanie)  

1.  Wykonawca dokona prezentacji oferowanego Systemu z wykorzystaniem zestawu  

testowego.  

Zestaw testowy (Dane dostępowe – login, hasło, adres - do wszystkich modułów biorących 

udział w próbkowaniu, mających na celu pokazanie spełnienia funkcji wymaganych poniżej) 

składany jest wraz z ofertą jako załącznik, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym podpisem 

elektronicznym.  

Prezentacja oferowanego rozwiązania odbędzie się na podstawie  scenariuszy testowych 

opisanych w niniejszym dokumencie.  

Zestaw testowy musi zawierać:  

1) adres strony (lub stron) www pod którym dostępna będzie aplikacja (lub poszczególne moduły 

Systemu). 

2) dane umożliwiające uruchomienie aplikacji tj. loginy i hasła dostępowe, jeżeli to konieczne 

również z rozróżnieniem wg. uprawnień. 

 

2.  Dostęp do łącza internetowego na potrzeby prezentacji oraz urządzenie (komputer przenośny- 

laptop) na którym będzie przeprowadzona prezentacja zapewni Zamawiający. 

3.  Niezłożenie zestawu testowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub 

nieprzystąpienie do prezentacji w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem 

oferty.  

4.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:  

1) złożenie przez Wykonawcę zestawu testowego po wyznaczonym terminie,  

2) złożenie zestawu testowego w innym niż określonym przez Zamawiającego miejscu,  

3) złożenie zestawu testowego w sposób uniemożliwiający jego identyfikację lub postępowania, 

którego dotyczy.  

5.  Koszt przygotowania zestawu testowego oraz przeprowadzenia prezentacji pokrywa 

Wykonawca.  

6.  Zamawiający nie wykorzysta zestawu testowego, o którym mowa powyżej do celów innych niż 

przeprowadzenie prezentacji rozwiązania.  
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Zasady przeprowadzenia prezentacji wersji demonstracyjnej oferowanego rozwiązania  

1. Prezentacja zostanie przeprowadzona w dniu roboczym w siedzibie Zamawiającego tj. w 

budynku WSPiA w Rzeszowie.  

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, o terminie prezentacji z wyprzedzeniem co najmniej 3 

dni roboczych.  

3. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji: salę, projektor, ekran, min. 

jedno gniazdo zasilania energią elektryczną o parametrach: 230 V, 50Hz z zabezpieczeniem 

10A, oraz dostęp do łącza internetowego oraz urządzenie- komputer przenośny 

4. Zamawiający zapewni komplet kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do 

przeprowadzenia testów.  

5. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji poglądowych z użyciem oprogramowania 

prezentacyjnego np. Microsoft Power Point, pdf, itp. Zamawiający wymaga, aby prezentacja 

była przeprowadzona na działającej wersji demonstracyjnej modułów systemu, w oparciu o 

przeglądarkę internetową (wskazaną przez Wykonawcę) 

6. Zamawiający dopuszcza udział maksymalnie 4 przedstawicieli Wykonawcy do 

przeprowadzenia prezentacji.  

7. Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji będą obecni członkowie zespołu oceniającego 

powołanego przez Zamawiającego. Zamawiający sporządzi listę obecności osób biorących 

udział w prezentacji.  

8. Zamawiający sporządzi pisemny protokół, w którym opisany będzie przebieg prezentacji. 

Protokół stanowić będzie załącznik do protokołu z postępowania.  

9. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 3 godzin zegarowych.  

10. W  trakcie prezentacji komputer z zestawu testowego, może łączyć się z Internetem tylko  i 

wyłącznie w celu realizacji wskazanego scenariusza.  

11. Wykonawca w trakcie przygotowania się do prezentacji oraz w jej trakcie nie może dokonywać 

żadnych zmian w rozwiązaniu wynikających ze zmiany kodów źródłowych.  

12. Wykonawca w trakcie przygotowania się do prezentacji oraz w jej trakcie może wykonywać 

czynności na komputerze wyłącznie w czasie, gdy obraz z komputera jest wyświetlany za 

pomocą projektora. 

13. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje to poniższy harmonogram 

prezentacji z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu 

zakończenia prezentacji. Opóźnienia wynikające z winy Zamawiającego zostaną uwzględnione 

poprzez odpowiednie wydłużenie czasu prezentacji.  

14. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich prezentacji scenariuszy 

testowych o których mowa poniżej.  

15. Harmonogram i przebieg prezentacji będzie realizowany zgodnie z poniższym schematem:  

1) W dniu prezentacji w godzinach 09:00 – 09:15 (lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego w powiadomieniu Wykonawcy o terminie prezentacji przy zachowaniu 

długości czasu).  

a) Zamawiający zweryfikuje osoby, które są przedstawicielami Wykonawcy i będą 

dokonywały prezentacji. W tym celu każda z osób musi posiadać dokument 
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potwierdzający prawo do udziału w prezentacji w imieniu  Wykonawcy w czasie 

prezentacji (np. pełnomocnictwo). 

b) Strony dokonają ustaleń co do stanu faktycznego i kompletności zestawu testowego oraz 

dalszego przebiegu prezentacji.  Wszelkie ustalenia zostaną zapisane w protokole 

prezentacji.  

c) Wykonawca przygotuje i uruchomi zestaw testowy.  

d) Zamawiający sporządzi listę obecności osób, które biorą udział w prezentacji. Lista 

obecności zostanie dołączona do protokołu z przeprowadzonej prezentacji.  

2) W dniu prezentacji w godzinach 09:15 – 11:55 (lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego w powiadomieniu Wykonawcy o terminie prezentacji przy zachowaniu 

długości czasu).  

a) Wykonawca przystąpi do prezentacji rozwiązania na podstawie scenariusza opisanego przez 

Zamawiającego w niniejszym załączniku.   

b) Wykonawca będzie dokonywać prezentacji scenariuszy testowych zgodnie  

z kolejnością przedstawioną w niniejszym załączniku. 

c) Wykonawca na wykonanie wszystkich scenariuszy testowych ma łącznie  

2 godziny zegarowe licząc od godziny 09:15.  

d) W przypadku niepowodzenia prezentacji danego scenariusza testowego, Wykonawca może 

powtórzyć go nieograniczoną liczbę razy dokonując rekonfiguracji wersji demonstracyjnej 

rozwiązania. Przeprowadzenie powtórnej próby scenariusza testowego nie wydłuża łącznego 

czasu (2 godziny zegarowe) na przeprowadzenie prezentacji wszystkich scenariuszy testowych.  

e) W przypadku zaobserwowania usterek sprzętowych lub programowych wymagających 

wymiany lub naprawy komputera z zestawu testowego, prezentacja zostanie przełożona na 

inny dzień roboczy, który zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  W 

przypadku braku możliwości naprawy usterki do tego czasu, skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. Zamawiający dopuszcza tylko jedną możliwość przeprowadzenia prezentacji w 

dodatkowym terminie.  

f) W sytuacji, w której zachodzą przesłanki, o których jest mowa lit. e) powyżej Wykonawca 

przystąpi do prezentacji rozwiązania w ustalonym z Zamawiającym dodatkowym terminie.  

g) Przebieg prezentacji będzie zgodny z zapisami w niniejszym dokumencie.   

Zamawiający w trakcie trwania prezentacji nie przewiduje przerwy.  

1) W dniu prezentacji w godzinach 11:15 – 12:00 (lub innych wskazanych przez Zamawiającego 

w powiadomieniu Wykonawcy o terminie prezentacji przy zachowaniu długości czasu)  

a) Wykonawca dokona demontażu zestawu testowego i zwróci go Zamawiającemu.  

b) Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego podpiszą protokół z przebiegu prezentacji.  
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SCENARIUSZ PREZENTACJI 

Wykonawca w ramach scenariusza zobowiązany jest zaprezentować: 

Scenariusz 1  

MODUŁ KURSÓW DLA STUDENTÓW (z kontentem merytorycznym) 

1. Uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać adres aplikacji i zalogować się 
do systemu.  

2. Zaprezentować zawartość merytoryczną z zakresu: 
a) Lekcji uszeregowanych wg. typu (w sumie co najmniej 700 lekcji). 
b) Język ogólny - co najmniej po 1 lekcji z zakresu od A1 do C2 (Zamawiający 

wybierze w trakcie prezentacji 6 z pośród co najmniej 400 dostępnych 
lekcji). 

c) Język biznesowy - co najmniej  2 lekcji z Szukanie pracy lub Podróż 
służbowa lub podobnych (Zamawiający wybierze w trakcie prezentacji 2 z 
pośród co najmniej 200 dostępnych lekcji) 

d) Język komunikacyjny - co najmniej  2 lekcji z tematów Rezerwacji noclegu 
lub podobnych (Zamawiający wybierze w trakcie prezentacji 2 z pośród 
co najmniej 100 dostępnych lekcji). 

e) Gry językowe - co najmniej  po 1 grze z typu: Memory - Pamięć 
dopasowywanie par, Obrazki- dobieranie podpisów, Krzyżówki, Obrazki - 
wpisywanie słów, Dyktowanie słówek, Trener wymowy, Quizy 
(Wykonawca zademonstruje w trakcie prezentacji po 1 grze z każdego 
tematu). 

f) Testów po każdym temacie (przynajmniej jeden – wybrany przez 
Wykonawcę). 

3. Zademonstrować funkcje techniczne modułu tj. dostęp do sekcji: 
a) Blog. 
b) Videocasty lub audiocasty. 
c) Video tutorial. 
d) Egzaminy, zaświadczenia i certyfikaty. 

4. Zademonstrować funkcje techniczne modułu – system powtórek, generowany 
indywidualnie na podstawie popełnianych błędów. 

5. Zademonstrować funkcje techniczne modułu – Twoje postępy, Twoje zadania, 
Tygodniowy plan nauki, cele szkoleniowe. 

Scenariusz 2  

MODUŁ KONSULTACJI ON-LINE  

1. Uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać adres aplikacji i zalogować się 
do systemu:  
a) jako osoba chcąca umówić się na konsultację on-line do demonstracji 

pkt. 2a. 
b) jako osoba – pracownik, do której umawiają się studenci na konsultację 

do demonstracji pkt. 2b. 
c) jako administrator – z możliwością konfigurowania dostępności 

poszczególnych osób/stanowisk konsultacyjnych do demonstracji pkt. 2c. 
2. Zaprezentować funkcjonalności:  

a) Przeprowadzenie rejestracji przez internet na konsultację on-line na 
dzień następny – do wcześniej skonfigurowanego specjalisty/stanowiska 
– przy pomocy co najmniej takich danych jak: 

• Imię 

• Nazwisko 
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• Numer telefonu 

• Mail. 
Przeprowadzenie rejestracji przez internet na konsultację na miejscu - na 
dzień następny – do wcześniej skonfigurowanego specjalisty/stanowiska 
– przy pomocy co najmniej takich danych jak: 

• Imię 

• Nazwisko 

• Numer telefonu 

• Mail. 

Scenariusz nie zakłada sprawdzania funkcjonalności wysyłania 

powiadomień SMS i/lub mail. 

b) Przeprowadzenie konsultacji on-line na umówiony wcześniej termin 
(Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładny termin (co najmniej 1 nie 
więcej niż 3) przeprowadzenia konsultacji on-line w powiadomieniu 
Wykonawcy o terminie prezentacji. Zamawiający zapewni dodatkowy 
komputer w czasie prezentacji tej funkcji). 
Na komputerze dodatkowym zaloguje się osoba (przedstawiciel 
Wykonawcy) zarejestrowana w systemie zgodnie z umówioną wizytą. W 
trakcie konsultacji Wykonawca zademonstruje:  

• Przekaz „na żywo” obrazu i dźwięku pomiędzy dwoma osobami. 

• Komunikator tekstowy (wymiana wiadomości z obu stron). 

• Funkcję udostępnienia pulpitu z obydwu stron bez możliwości 
ingerencji osoby której udostępnia się pulpit.  

c) Demonstracja udostępnienia dodatkowych terminów odbycia konsultacji 
on-line dla utworzonego wcześniej konta pracowniczego z terminami 
wskazanymi przez Zamawiającego w trakcie prezentacji takimi jak: Temat 
spotkania, czas trwania konsultacji, dzień i zakres godzinowy dostępności 
pracownika (dwie godziny pomiędzy 8-16)  
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Załącznik nr 10 do Warunków 

Formularz próbek – dane dostępowe 

Numer Scenariusza i zakres demonstracji:………………………….………….. 

Adres:…………………………………………………………………………… 

Login:…………………………………………………………………………… 

Hasło:……………………………………………………………..…………..… 

 

Numer Scenariusza i zakres demonstracji:………………………….………….. 

Adres:…………………………………………………………………………… 

Login:…………………………………………………………………………… 

Hasło:……………………………………………………………..…………..… 

 

Numer Scenariusza i zakres demonstracji:………………………….………….. 

Adres:…………………………………………………………………………… 

Login:…………………………………………………………………………… 

Hasło:……………………………………………………………..…………..… 

 

Numer Scenariusza i zakres demonstracji:………………………….………….. 

Adres:…………………………………………………………………………… 

Login:…………………………………………………………………………… 

Hasło:……………………………………………………………..…………..… 

 

………………………………………. …………………………………….. 

Miejscowość i data    Pieczątka i podpis  

 


