Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 10/PWPP/2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INTERNETOWEJ PLATFORMY SPECJALISTYCZNODORADCZEJ
na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli”
Przedmiotem zamówienia są: usługi informatyczne w zakresie rozbudowy i modernizacji Internetowej
Platformy Specjalistyczno-Doradczej www.pwpp.uksw.edu.pl/ w ramach „Programu wsparcia psychologicznopedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa i modernizacja Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej
1. Wersja mobilna platformy
- pełna funkcjonalność platformy na telefonach komórkowych i tabletach
2. Możliwość łączenia funkcjonalności kont
- rodzic + nauczyciel
- specjalista + rodzic
- nauczyciel + specjalista
- nauczyciel + rodzic + specjalista
3. Przebudowa wyświetlania treści w materiałach edukacyjnych (np. obraz + plik).
Materiały edukacyjne widoczne na stronie głównej zamiast banneru konkursowego - w podziale na kategorie,
ale w wolnym dostępie.
4. Możliwość edycji treści nad kafelkami i dodawania dodatkowych elementów na stronę główną (np.
banner konkursowy czy opinie użytkowników nt. szkoleń)
5. Zmiana funkcjonalności szkolenia
- możliwość eksportu listy mailowej uczestników szkoleń dla danego terminu
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- liczba wolnych miejsc / liczba zajętych miejsc – bardziej intuicyjne dla użytkownika. Liczba wolnych miejsc
powinna pojawiać się od razu po wejściu w szkolenie, bez klikania w datę w kalendarzu
- wysyłanie maila z platformy do użytkownika potwierdzającego zapis na szkolenie (kiedy użytkownik się
zarejestruje na szkolenie)
- blokada zapisu w przeddzień szkolenia (np. przyjmowanie zgłoszeń, np. do północy), możliwość zarządzania
włączaniem lub wyłączaniem tej blokady w zależności od potrzeb
- przy zapełnionej grupie komunikat brak wolnych miejsc zamiast nie możesz zapisać się na szkolenie
- filtrowanie szkoleń w kalendarium, np. tylko dla nauczycieli
- wyłączenie historii liczby uczestników szkoleń w przeszłości. Obecnie liczbę uczestników widzą wszyscy
użytkownicy klikając w datę zakończonych szkoleń. Opcja ta musi pozostać dostępna dla administratora
platformy oraz redaktorów w celu sporządzania raportów
- dodanie powiadomienia mailowego dla administratora z informacją o rezygnacji użytkownika ze szkolenia
6. Możliwość usunięcia konta przez użytkownika wraz z całą historią jego danych/aktywności
- możliwość zamieszczania do materiałów edukacyjnych filmów z innych źródeł niż Youtube
7. Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na stronę główną (Q & A)
8. Poradnictwo
- przebudowa formularza, aby interesant sam wskazał specjalistę (opcjonalnie dla użytkownika) i proponowany
termin konsultacji (konieczne wskazanie w formularzu)
Termin realizacji zamówienia: 30 dni roboczych od podpisania umowy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla
osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających
z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)
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