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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Oszacowanie wartosci zamowienia

W zwiqzku z realizacjq projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki
Biatostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, zwracam sie.
z prosbq o okreslenie szacunkowej wartosci wykonania ustugi instalacji i konfiguracji systemu IMS,
oprogramowania standardowego i pozostatych komponentow oraz uruchomienia wymienionych
komponentow w postaci Platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Ksztatcenia Zdalnego w
ramach w/w projektu.

Zatozenia podstawowe:

1. Dostawa, wykonanie ustugi instalacji i konfiguracji Systemu IMS, oprogramowania

standardowego i pozostatych komponentow oraz uruchomienia wymienionych komponentow w

postaci Platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki

Biatostockiej.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Opracowanie Platformy e-learningowej na podstawie odebranego przez Zamawiajqcego

projektu technicznego;

2) Dostawe, do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajqcego Systemu LMS, oprogramowania

standardowego i pozostatych komponentow o specyfikacjach wynikajqcych z odebranego

przez Zamawiajqcego projektu technicznego;

3) InstalacjQ i konfiguracje. zgodnie z projektem technicznym odebranym przez Zamawiajqcego

Platformy e-learningowej;

4) Przeprowadzenie testow odbioru wszystkich komponentow Platformy e-learningowej;

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, technicznej i uzytkownika;

6) Przeniesienie na Zamawiajqcego autorskich praw majqtkowych do dokumentacji i jej zmian

dokonanych w ramach nadzoru autorskiego oraz Platformy e-learningowej i jej zmian w

ramach nadzoru autorskiego oraz udzielenie Zamawiajqcemu licencji do Systemu LMS,

oprogramowania standardowego i pozostatych komponentow;

7) Przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow w zakresie uzytkowania i administrowania

Platform^ e-learningowaj

8) Swiadczenie ustugi utrzymania polegajqcego na realizacji dziatan eksploatacyjnych majqcych

na celu zapewnienie ciqgtosci dziatania wszystkich produktow wchodzqcych w sktad
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Platformy e-learningowej w srodowisku produkcyjnym oraz wsparcia technicznego w

wymiarze do 600 osobogodzin (stownie: szescset), polegaj^cego na pomocy dla

uzytkownikow w realizacji procesow biznesowych za pomocq Platformy e-learningowej;

9) Swiadczenie nadzoru autorskiego w wymiarze do 300* (stownie: trzystu) punktow

funkcyjnych wyliczonych zgodnie z metodq opracowanq przez IFPUG (International Function

Point Users Group), w ramach ktorego Wykonawca wykonywat be.dzie prace zwiqzane z

rozbudowa. oraz zmiana. konfiguracyjna, Platformy e-learningowej, w tym dokonywanie

zmian Systemu IMS tub dokumentacji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajqcego oraz

uzytkownika wraz z przeniesieniem w ramach wynagrodzenia za poszczegolne zlecenia

majqtkowych praw autorskich wraz z prawami zaleznymi do zmienionego Systemu IMS lub

zmienionej dokumentacji.

10) Udzielenie gwarancji i swiadczenie ustugi serwisu gwarancyjnego dla Platformy e-

learningowej dostarczonej w ramach przedmiotu umowy;

3. Wycena pracochtonnosci zadah do ktorych zobowiqzany jest Wykonawca w ramach swiadczenia

nadzoru autorskiego be.dzie rozliczana w punktach funkcyjnych zgodnie z metodq IFPUG

(International Function Point Users Group) - function Point Counting - Practies Manual",

Release 4.1.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do skorzystania jedynie w cze.sci lub nieskorzystania z

nadzoru autorskiego okreslonego w ust. 2 pkt 9 powyzej bez prawa Wykonawcy do

jakichkolwiek roszczeri odszkodowawczych z tego tytutu.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest szczegotowe zaprojektowanie architektury, wykonanie,

zainstalowanie, uruchomienie i wdrozenie do uzytkowania w petni skonfigurowanego, kompletnego

(z punktu widzenia jego przeznaczenia i funkcjonalnosci) systemu e-learning oraz zintegrowanie go z

systemami dziatajqcymi u Zamawiajqcego.

Termin realizacji: do 02 wrzesnia 2013r..

Wykonawca zobowiqzany jest wykonac wszelkie dziatania i prace zwiqzane z realizacjs przedmiotu
zamowienia, ktore obejmujq:
o Dostawe. wieczystej licencji na oprogramowanie do e-learningu (Platforme, e-learningowaj,
o DostawQ wieczystych licencji na narz^dzia do tworzenia szkoleh e-learning,
o Dostawe, licencji na oprogramowanie zarza.dzaja.ce bazq danych,
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o Wdrozenie Platformy e-learningowej
• Przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej,
• Dopasowanie szaty graficznej systemu z wykorzystaniem materiatow graficznych i

promocyjnych Zamawiaja.cego,
• Wykonanie modyfikacji funkcjonalnych dotycza.cych dostosowania platformy do

wspotpracy z oprogramowaniem USOS ,
• Instalacja, wdrozenie, integracja i konfiguracja platformy na serwerach

o Wdrozenie narze.dzi do tworzenia kursow
o Przeprowadzenie szkolenia administratorow Platformy e-learningowej
o Udzielenie gwarancji na wdrozone produkty oraz swiadczenie wsparcia technicznego i ustugi

utrzymania na okres 5 lat:

Struktura OPZ opisuje wymagania dla naste.puja.cych obszarow:

1 Ogolny opis Platformy e-learningowej:

2 Wymagania dotycza.ce wdrozenia
• Projekt techniczny Platformy e-learningowej
• Wymagania dotycza.ce dostosowania szablonow

3 Wymagania dotycza.ce architektury systemu

4 Wykonanie dotycza.ce integracji z oprogramowaniem USOS

5 Wymagania na platformy serwerow aplikacyjnych

6 Dostawa licencji na oprogramowanie zarza.dzaja.ce bazq danych

7 Wymagania dotyczqce Systemu IMS:

Funkcjonalnosc spotecznosciowa

1. Forum dyskusyjnego

2. Komunikator tekstowy

3. Najcze.sciej zadawanych pytari (ang. FAQ).

4. Definiowanie indywidualnych stron startowych

5. Wirtualna tablica ogtoszeri

6. Kalendarz

7. Sondy

8. Elektronicznego biuletynu informacyjnego

9. Kanaty RSS

10. Bazy wiedzy

11. Ektroniczne notatki

Obstuga wirtualnej klasy
1. obstuga wirtualnych klas/pokoi spotkah

2. obstuga wirtualnej tablicy, czatu, transmisja wideo
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3. archiwizacja przebiegu spotkari

Wymagania zarza,dzania dostQpem do systemu

1. zarzqdzanie uzytkownikami
2. zarzqdzanie uprawnieniami (role)
3. zarzqdzanie grupami

4. obstuga protokotu SSL.

Funkcjonalnosc zarzqdzania i administracji systemem

1. zarzqdzanie organizacjami

2. archiwizacja danych

3. kopie zapasowe systemu i baz danych

4. diagnostyka systemu

5. wersjonowanie plikow

6. personalizacja szaty graficznej

7. monitorowanie wydajnosci systemu

Zarzqdzanie lekcja/kursem, sciezka. dydaktyczna., trescia. dydaktycznq

1. Tworzenie tresci dydaktycznych:

• wzorow matematycznych w standardzie TeX/LaTeX
• stron HTML
• ankiet
• testow
• umieszczanie dokumentow w formatach *.doc, *.xls, *.txt, *.pdf, *.jpg, *.ppt

2. Import tresci dydaktycznych w formatach:

• SCORM 1.2.
• SCORM 2004
• AICC
• IMS QTI
• HTML
• RTF
• PDF
• PowerPoint

3. Tworzenie sciezek szkoleniowych

4. Tworzenie kursow

5. Ocena uzytkownikow/kursantow

6. Obstuga biblioteki kursow

7. Obstuga statystyk i raportow dotyczqcych prowadzonych lekcji i aktywnosci

uzytkownikow
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8 Wymagania dotyczqce dokumentacji
Do oferowanego rozwi^zania Wykonawca zapewni kompletnq dokumentacje. w je,zyku polskim
oznaczonq w tabeli jako materiaty wymagane i dostarczy jq w wersji drukowanej lub/i na nosniku
typu CD/DVD .

• Podre_cznik dla administratorow merytorycznych
• Podre.cznik dla wyktadowcy
• Podre.cznik dla studenta
• Podre.cznik uzytkownika aplikacji do tworzenia szkoleri
• Edukacyjne filmy instruktazowe

9 Wymagania dotyczqce oprogramowania do tworzenia kursow (off-line)
• tworzenie szkoleri o obj^tosci minimum 100 stron

• publikacja szkoleri w standardach HTML, SCORM, AICC, RTF, pliku uruchomieniowego EXE

Wykonawca dostarczy licencje, na oprogramowanie spetniajqce wszelkie zawarte w opisie wymagania
funkcjonalne.

10 Wymagania dotycz^ce szkoleri

Platforma sprzQtowa zamawiajqcego

Wykonawca moze dysponowac nast^pujqcymi zbiorami licencji Zamawiajqcego:

• oprogramowanie do wirtualizacji serwerow VMWare w wersji 5.1 standard
W przypadku, gdy wymieniona powyzej ilosc licencji be.dzie niewystarczajqca ze wzgl^dow
wydajnosciowych, Wykonawca jest zobowiqzany przewidziec w budzecie dokupienie ewentualnych
licencji na potrzeby Platformy e-learningowej.

PowurEdgeMIOOOe

10GB

M610
CPU: Inwl Xaon X5690
RAM 32GB
LAN: 2x 10GB
OS: VMware 5 1

PS 6510
Hill> •:.»< 2GB
LAN: 2x 10GB
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Zamawiajqcy zapewni infrastrukture. dla Platformy e-learningowej (tj. sprze.t, infrastrukture. sieciowa.,

licencje na systemy operacyjne) o parametrach nie wie_kszych niz naste.puja.ee:

• 5x serwer kasetowy PowerEdge 11G M610 (2 x Intel(R) Xeon(R) CPU X5690 3.47GHz / 32GB

RAM / QLogic lOGbE 2P QME8262-k) w obudowie PowerEdge MIOOOe

• macierz dyskowa EqualLogic PS6510 (48x 2GB SATA) x 2

• zainstalowane oprogramowanie do wirtualizacji VMWare w wersji 5.1 standard.

• przepustowosctqcza: lOGbE.

Wykonawca musi przeprowadzic instalacje. na serwerach i macierzach wyspecyfikowanych przez

Zamawiaja.cego.

UWAGA!

W przypadku, gdy wymieniona powyzej ilosc licencji i/lub sprze,tu be_dzie niewystarczajqca ze

wzgle.dow wydajnosciowych, Wykonawca zobowiqzany b^dzie przewidziec w budzecie Oferty

dokupienie ewentualnych elementow infrastruktury i licencji na potrzeby Platformy e-learningowej,

ale w takim przypadku zobligowany be,dzie uwzgle.dnic koszty utrzymania takiego rozwiqzania po

wdrozeniu Platformy e-learningowej.

Jednak na obecnym etapie, zdaniem Zamawiajqcego posiadana infrastruktura powinna zapewnic

odpowiedniq wydajnosc dla Platformy e-learningowej.

Ponadto Platforma e-learningowa musi spetniac wymagania techniczne:

• System musi umozliwiac uprawnionemu uzytkownikowi po jednokrotnym uwierzytelnieniu

na doste.p do wielu aplikacji internetowych w organizacji uzytkownika (ang. Single Sign On -

SSO).

• Mechanizm umozliwiajqcy realizacje. skalowalnosci.

o Rozwigzanie musi bye zdolne do obstugi minimum 50 000 kont (w tym: 15 000

aktywnych, 35 000 archiwalnych) oraz zapewnic mozliwosc jednoczesnej pracy dla

minimum 5 000 uzytkownikow dla sesji http oraz minimum 500 uzytkownikow w

przypadku sesji audio/wideo.

o Zostana. przeprowadzone testy wydajnosciowe dla 5 000 uzytkownikow online w tym:

dla 500 z obstugq transmisji wideo. Testy zostanq wykonane przy uzyciu
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oprogramowania klasy Apache JMeter (http://imeter.apache.org/) uruchomionym na

21 fizycznych komputerach (udostQpnionych przez zamawiajqcego) w srodowisku

testowym.

o System zostanie zainstalowany w oparciu (gtowny silnik bazodanowy) o relacyjnq

baz§ danych DBMS (Data Base Management System).

Mechanizm umozliwiajqcy rea l izacJQ redundancji

o W zakresie doste.pnosci i niezawodnosci rozwiqzania wymaga sie. zastosowania

architektury systemu oraz rozwiqzari aplikacyjnych, umozliwiajqcych osiqgni^cie

dost^pnosci na poziomie SLA 98%

Definicje

Nadzor Autorski Oznacza czynnosci Wykonawcy wykonywane w ramach zleceh polegajqce na

doradztwie, konsultacjach technicznych, zmianach Dokumentacji lub

modyfikacji Platformy e-learningowej ponad wymagania funkcjonalne

okreslone w Zatqczniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia, usprawnieniach,

rozbudowie oraz zmianach konfiguracji Platformy e-learningowej;

Platforma e-

learningowa

System IMS, Oprogramowanie Standardowe oraz Pozostate komponenty

niezbe.dne do poprawnego dziatania dostarczonego rozwiqzania.

Wsparcie

Techniczne

Dziatania prowadzone przez Wykonawce. na rzecz Zamawiajqcego w ciaj>u

czasu trwania Umowy. Czas rozliczany roboczogodzinami, ktore mogq bye

wykorzystane m.in. do:

a) Prowadzenia dodatkowych (tj. nie obj^tych wymaganiem OPZ) szkoleh
na rzecz Zamawiaj^cego,

b) Wsparcia przy tworzeniu materiatow dla Platformy e-learningowej za
pomoca. dedykowanych narze.dzi (w tym narze.dzi opisanych w OPZ),

c) Wsparcia przy wykonywaniu czynnosci administracyjnych i
utrzymaniowych,

d) Wsparcia przy rozwiqzywaniu problemow z obstugq Platformy e-
learningowej, ktore nie zostanq zakwalifikowane jako zaden z
rodzajow zdefiniowanych bl^dow,

e) Innych zadah realizowanych przez Zamawiaj^cego, zwiqzanych z
Platform^ e-learningowq.

Projekt

Techniczny

Dokument kohcowy analizy przedwdrozeniowej, ktory opisuje szczegotowe

ustalenie konfiguracji sprz^towej i programowej wdrazanego rozwiqzania

(m.in. przydziat zasobow) Platformy e-learningowej oraz oprogramowania do

tworzenia kursow zgodnie z wymagan^ architektury a takze zawiera ustalenia
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szczegotow interfejsow do systemow zewne.trznych, architektury Platformy e-

learningowej i szaty graficznej.

Opracowanie nie dotyczy uszczegotawiania wymagan funkcjonalnych i

niefunkcjonalnych a jedynie technicznych szczegotow implementacji tych

wymagan w srodowisku infrastrukturalnym Zamawiajqcego.

Majqc na uwadze Panstwa doswiadczenie w realizacji podobnych przedsie_wzie_c, zwracam sie.

z uprzejmq prosbq o przygotowanie i przestanie do Biura ds. Rozwoju Programow Mie_dzynarodowych

(na adres e-mail: t.szydlo@pb.edu.pl) szacunkowej catosciowej kalkulacji kosztow dla w/w

przedmiotu zamowienia.

Uprzejmie prosz^ o przestanie odpowiedzi do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zaznaczam, ze niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w mysl przepisow ustawy Prawo

zamowieh publicznych i stuzy wytqcznie rozpoznaniu rynku.

Udziat w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynnosci zwiqzanych z przygotowaniem

post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.

Kiefcwnik Blura d». Rozwoju
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