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"Usługa szkoleniowa na realizację
szkolenia e-learning dla
pracowników PGW Wody Polskie,
pn.: część 1: Komunikacja z klientem
część 2: Komunikacja
interpersonalna, rozwiązywanie
konfliktów lub ich unikanie ,
negocjacje, skuteczna komunikacja "

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



tel.+48532032207

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
LU/ROK/2810.7/2021

Klasyfikacja ofert
netto PLN

Data publikacji
17.06.2021 12:00

Termin złożenia oferty
28.06.2021 18:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup na własność wraz z licencją na nieograniczone
wykorzystanie wewnątrz organizacji gotowego szkolenia e-learningowego z obszaru
komunikacji z klientem oraz Komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów lub
ich unikania , negocjacji i  skutecznej komunikacji.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.



Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zakres wymagań technicznych:

1) Szkolenia e-learningowe będą uruchomione na bazie portalu internetowego
w ramach infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Docelową platformę
e-learning (Moodle 3.9) zapewni Zamawiający, do której można zaimportować
gotowe kursy w standardzie SCORM.

2) Szkolenia e-learningowe powinny wyświetlać się poprawnie w wersji
przeglądarek internetowych Mozilla Firefox (wersja 70 i późniejsze), Google
Chrome(wersja 86 i późniejsze), Safari (wersja 13.1.1 i późniejsze), Opera
(wersja 69.0.3686.21 i późniejsze), Microsoft Edge (wersja 85 i późniejsze) oraz
na urządzeniach mobilnych z systemami w wersjach iOS 11 i późniejszych,
Android 8 i późniejszych. Powinny być wykonane bez użycia technologii: JAVA,
Adobe Flash Player i Microsoft Silverlight.

3) Szkolenia e-learningowe muszą być przygotowane w technologii HTML5.

4) Szkolenia e-learningowe muszą być zrealizowane w całości w języku
polskim.

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający przeprowadzi testy techniczne
działania w tym raportowanie wyników szkoleń na platformie Zamawiającego,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca dokona
ewentualnych korekt w szkoleniu zapewniających prawidłowe działanie
szkolenia.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego.

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór
umowy

Branże CPV

80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
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Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

02.07.2021 10:29:08

Paulina Walska

Postępowanie zostało unieważnione

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
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aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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