
 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na projekt i wdrożenie zintegrowanego internetowego 
systemu obsługi ODN w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

 

I. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na stworzenie od podstaw zintegrowanego internetowego 
systemu obsługi GODN.  

II. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej 
ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od jej 
stosowania.  

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (pod kątem technicznym i graficznym), stworzenie 
oraz kompletne wdrożenie zintegrowanego internetowego systemu obsługi GODN, w ramach 
którego przewiduje się:  

1. Platformę obsługi szkoleń:  

- możliwość wyszukania i zapisania się na warsztaty lub szkolenie  

- możliwość opłaty online 

 - system powiadamiania/przypominania o szkoleniu (e-mail oraz sms)  

- zaświadczenia o odbytym szkoleniu dostępne do pobrania/wydruku  

- dodawanie przez konsultantów i edycja ofert, szkoleń, warsztatów i innych  

- platformę obsługi wewnętrznych zadań GODN (integrujący pracę konsultantów i pracowników 
administracji, dyrekcji i sekretariatu):  

- moduł aktualności i informacji (informacje od Dyrektora GODN i sekretariatu)  

- moduł wspomagający pracę GODN umożliwiający tworzenie dokumentów, edycję, generowanie 
raportów, statystyk i sprawozdań niezbędnych pracownikom administracji i konsultantom (np. 
Roczny plan pracy GODN, Nadzór, Plan tygodniowy, Informator i oferta warsztatowa  

– generowane dynamicznie na podstawie danych ofertowych wprowadzonych przez konsultantów)  



- podłączenie istniejącej już głównej strony internetowej GODN integrującej wszystkie powyższe 
platformy  

- panel administracyjny (klient, pracownik, administrator)  

– zarządzanie kontem lub platformami w zależności od uprawnień  

- rejestracja (własne konta, klienta lub 1-go szkolenia)  

- newsletter/powiadamianie o ofertach GODN  

- kalendarz wydarzeń/szkoleń/konferencji  

- wyszukiwanie  

- kontakt z placówką lub konkretnym konsultantem  

- utrzymanie i serwisowanie platformy, a także zapewnienie wsparcia technicznego dla pracowników 
i administratorów GODN - przeniesienie do nowego systemu bieżących danych, szkoleń i kursów  

- opracowanie podręczników/instrukcji korzystania z systemu w formie dokumentów pdf  

- udzielenie gwarancji jakości w zakresie wszystkich wykonywanych prac  

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dedykowanego pracownikom i administratorom - 
witryny sprawdzone i dostosowane do wytycznych WCAG 2.0  

- wdrożenie systemu w kilku etapach - system ma być dostępny na komputerach oraz urządzeniach 
mobilnych typu tablet, smartfon  

IV. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia do dnia 30 września 2020 r.  

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego. Oferta winna zawierać cenę netto, stawkę i cenę podatku VAT i kwotę brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia.  

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Postępowanie ofertowe będzie rozstrzygnięte w ciągu 7 dni roboczych.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.  

5. Ofertę należy przesłać na adres email: sekretariat@godn.eu lub złożyć w siedzibie Zamawiającego 
w sekretariacie GODN w Gdyni przy ul. J. Słowackiego 53 do dnia 17.07.2020 r. do godz. 12.00.  

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę ofertową brutto.  

7. Dane osoby do kontaktu w sprawie zapytania i innych kwestiach:  

Wojciech Jankowski - tel. (58) 765 07 92 


