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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/POPW.01.01.02-26-0027/17

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i wdrożenie (uruchomienie) nowych kursów
e-learningowych, gotowych do użytkowania na platformie e-learningowej, udostępnionej
przez Zamawiającego. Wdrożone kursy będą posiadać możliwość wielokrotnej edycji przez
Zamawiającego.

§1
DEFINICJE
Ilekroć w postanowieniach niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia pojęcia wymienione
poniżej zostały użyte, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone, jak poniżej:
Pojęcie

Definicja

Ekran

Kolejna numerowana strona kursu, posiadająca układ
wertykalny (z ewentualną możliwością przewijania w dół).
Zawiera elementy: tekstowe, dźwiękowe, animacje, filmu,
ćwiczeń interaktywnych, hiperlinków, w zależności od tematyki
oraz zakresu materiału szkoleniowego.

Ekran z symulacją

Ekran z symulacją nawigacji po kursie w formie filmiku
(instruktaż po kursie).

Kurs
lub
e-learningowy
szkolenie

kurs Jednostka szkoleniowa z zasobami, osadzona lub która ma być
lub osadzona na platformie e-learningowej. Każdy kurs składać się
będzie z czterech modułów i odpowiadać będzie określonemu
poziomowi znajomości języka hebrajskiego.

Platforma lub
platforma
e-learningowa lub
LMS

Platforma e-learningowa (Learning Management System/system
zarządzania nauczaniem) należąca do Zamawiającego.

LRS (Learning Record
Score)

Specjalne repozytorium znajdujące się w sieci, pozwalające na
zapisywanie wszystkich zdarzeń związanych z uczeniem się
danego użytkownika.
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xAPI (TINCAP API)

Standard powiązany z LRS, który precyzuje w jaki sposób
zapisywane, przechowywane i przekazywane są dane do LRS
na temat wszystkich aktywności dotyczących uczenia się
pochodzących z różnych źródeł (z kursu e-learningowego,
strony www, gier, innych systemów komputerowych, itp.).

cmi5

Cmi5 to "profil" wykorzystujący specyfikację xAPI w
tradycyjnych systemach zarządzania nauczaniem (LMS).
Ponieważ specyfikacja xAPI jest wysoce uogólniona, aby
obsługiwać wiele różnych przypadków użycia, wymagany jest
zestaw "dodatkowych reguł" (nazywanych "profilem") w celu
zapewnienia interoperacyjności dla danego przypadku użycia.
Profil cmi5 zapewnia interoperacyjność typu "podłącz i pracuj"
między treścią nauczania a systemami LMS. Cmi5 określa
konkretne zasady interoperacyjności dla następujących
obszarów: mechanizm uruchamiania treści, poświadczenie
(authentication), zarządzanie sesją, raportowanie, struktura
kursu.

Narzędzie AT
(Authoring Tool)

Oprogramowanie, które służy do tworzenia i edycji treści
dostarczanych słuchaczom kursów w formie e-learningu.
Narzędzia służące do przygotowywania treści modułu w
niniejszym postępowaniu muszą spełniać minimum poniżej
wymienione kryteria:
1. Musi być możliwość tworzenia prezentacji bez
PowerPoint,
2. Bardzo proste i intuicyjne tworzenie prezentacji,
3. Musi być możliwość dodawania interaktywności
(warstwy, triggery, stany, zmienne, slidery, animacje, hot
spoty, znaczniki),
4. Musi być możliwość tworzenia quizów z interakcjami,
5. Musi być możliwość dodawania wbudowanych obiektów
(takich, jak przyciski, pola tekstowe, zaznaczenia,
postacie),
6. Musi być możliwość publikowania jako HTML5 i dla
urządzeń mobilnych RWD (Responsive Web Design),
7. Musi być możliwość śledzenia wyników i raportowania z
wykorzystaniem xAPI (specyfikacja cmi5) każdego
obiektu na stronie modułu, do wskazanego przez
Zamawiającego systemu LRS,
8. Musi być kompatybilność z platformami typu LMS,
9. Musi być możliwość publikowania rezultatów pracy jako
dokument WORD lub PDF,
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10. Musi zapewniać responsywność – adaptację widoku
kursów, pasków narzędzi do ekranów tabletów i
smartfonów,
11. Musi być możliwość dodawania napisów, w celu
zapewnienia przystępności kursów dla wszystkich
uczestników,
12. Musi być możliwość tworzenia interakcji podobnych do
gier,
13. Musi być funkcja autorecovery zapobiegająca utracie
materiału w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia
programu.
Zamawiający NIE dopuszcza tworzenia materiałów we Flashu.
Moduł

Jednostka dydaktyczna stanowiąca zamkniętą całość treści i
zarazem oddzielny etap zajęć on-line, stanowiąca integralną
część kursu.
Zawiera materiały:
1. informacyjne,
2. dydaktyczne: materiały służące przekazywaniu wiedzy
oraz budujące,
3. materiały aktywizujące oraz utrwalające,
4. materiały sprawdzające wiedzę (podsumowujące).

Sekcja / ekran

Część modułu poświęcona danemu zagadnieniu. Po każdej
sekcji następuje komponent sprawdzający.

§2
PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE (URUCHOMIENIE)
NOWYCH KURSÓW E-LEARNING
1. Przygotowanie i wdrożenie (uruchomienie) nowych kursów e-learning, gotowych do
użytkowania na platformie e-learningowej odbędzie się na podstawie materiałów
szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego.
2. Kursy e-learningowe zostaną podzielone odpowiednio na następujące grupy:
a. Grupa 1. – 1 kurs wstępny dla rozpoczynających naukę hebrajskiego od nauki
czytania i pisania alfabetu hebrajskiego, składający się z 4 modułów z
wydzielonymi sekcjami oraz komponentami sprawdzającymi. Kurs zawiera
słownik hebrajsko-angielski obejmujący słownictwo z danego kursu.
b. Grupa 2. – 7 kursów na poziomie podstawowym “Alef”: każdy kurs będzie
składał się z 4 modułów. Każdy moduł będzie składał się z 4 głównych sekcji,
po których następuje komponent sprawdzający oraz dwie sekcje dodatkowe.
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Każdy kurs zawiera słownik hebrajsko-angielski obejmujący słownictwo z
danego kursu.
c. Grupa 3. – 4 kursy na poziomie średniozaawansowanym “Bet”: każdy kurs
będzie składał się z 4 modułów. Każdy moduł będzie składał się z 4 głównych
sekcji, po których następuje komponent sprawdzający oraz dwie sekcje
dodatkowe. Każdy kurs zawiera słownik hebrajsko-angielski zawierający
słownictwo z danego kursu.
d. Grupa 4. – 2 kursy na poziomie zaawansowanym „Gimel”: każdy kurs
będzie składał się z 4 modułów modułów. Każdy moduł będzie składał się z 4
głównych sekcji, po których następuje komponent sprawdzający oraz dwie
sekcje dodatkowe. Każdy kurs zawiera słownik hebrajsko-angielski
zawierający słownictwo z danego kursu.
3. Na podstawie dostarczonych materiałów merytorycznych przez Zamawiającego,
Wykonawca opracuje i wdroży 14 kursów do nauki języka hebrajskiego na wskazaną
i udostępnioną przez Zamawiającego platformę e-learningową.
4. Przez opracowanie oraz wdrożenie kursu e-learningowego należy rozumieć przede
wszystkim:
a. Opracowanie struktury materiału merytorycznego – Wykonawca dokona
podziału szkolenia na pojedyncze ekrany do akceptacji przez
Zamawiającego. Struktura szkolenia powinna być czytelna, przejrzysta,
logiczna, a treść merytoryczna podzielona w sposób logiczny i uzasadniony
dydaktycznie. Uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość swobodnego
poruszania się w obszarze kursu oraz mieć możliwość identyfikacji
aktualnego położenia.
b. Opracowanie scenariusza kursu na podstawie przekazanych przez
Zamawiającego materiałów merytorycznych stanowiących wsad merytoryczny
dla każdego z kursów. W scenariuszu szczegółowo zostanie opisany każdy
pojedynczy ekran szkolenia – zarówno jego zawartość merytoryczna,
propozycja przedstawienia graficznego (elementy graficzne znajdujące się na
ekranie szkolenia) oraz wszelkie interakcje, jakie się na ekranie pojawią, z
uwzględnieniem elementów z treścią dodatkową (okienek, linków,
załączników, itd.). Na etapie przygotowywania scenariusza wymagana jest
również redakcja tekstów w formie przystępnej dla uczestników kursu.
Opracowany scenariusz kursu będzie podlegał ocenie i akceptacji
Zamawiającego przed podjęciem przez Wykonawcę opracowania graficznego
kursów.
c. Opracowanie graficzne kursów, w tym:
I. Zaprojektowanie layoutu jednego wspólnego dla wszystkich kursów do
przedstawienia dla Zamawiającego w trzech wersjach – każda z wersji
prezentować będzie odmienną formę przedstawienia graficznego
szkolenia. Nie dopuszcza się przedstawienia do weryfikacji trzech
wersji layout różniących się jedynie kolorem czy krojem czcionki.
Sugerowany jest layout w orientacji wertykalnej z wewnętrznym
scrollem.
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5.
6.

7.
8.

II. Przygotowanie prototypu, tj. minimum 5 do maksymalnie 10 ekranów
szkolenia, w wybranym przez Zamawiającego layout szkolenia oraz z
wybraną formą przedstawienia grafik. Ekrany prototypu mają być
kompletne pod każdym względem (przede wszystkim merytorycznym,
funkcjonalnym, dydaktycznym, graficznym, technicznym). Prototyp
powinien przedstawić działanie ekranów różnego typu, tj. ekrany
ćwiczeniowe, informacyjne, sprawdzające, etc. Prototyp szkolenia
zostanie opisany w zgodzie ze specyfikacją standardu cmi5, gotowy
do opublikowania w formacie xAPI (ze skonfigurowaną komunikacją
ze wskazanym przez Zamawiającego LRS’em), do umieszczenia na
platformie e-learningowej, oraz w formacie pozwalającym jego
obsługę bez dostępu do Internetu (tzw. wersja offline).
III. Przygotowanie
graficzne
i
informatyczne
komponentów
multimedialnych i poszczególnych ekranów kursu – dopasowanych
graficznie do layout szkolenia. Grafiki wykorzystane w kursach mogą
być w postaci zdjęć, rysunków, infografik etc. – co zostanie
uzgodnione z Zamawiającym na etapie weryfikacji scenariusza i
prototypu. Powinny być jednak przygotowane w sposób profesjonalny,
z uwzględnieniem jakości, przejrzystości, czytelności. Zamawiający
NIE dopuszcza tworzenia materiałów we Flashu.
Opracowanie i wykonanie kompletnych ekranów kursu - według wcześniej
zaakceptowanego przez Zamawiającego scenariusza.
Przygotowanie do każdego kursu pre- i posttestu (z wyjątkiem Kursu z Grupy I, do
którego należy przygotować jedynie posttest), każdy składający się z co najmniej 10
pytań typu pojedynczego lub wielokrotnego wyboru, na podstawie treści
dostarczonych przez Zamawiającego.
Edycja oraz umieszczenie nagrań audio w treści szkolenia dostarczonych przez
Zamawiającego.
Przygotowanie do każdego kursu „Słownika”, który będzie zawierał nie mniej niż 30
haseł. Dostęp do słownika powinien być możliwy na dwa sposoby:
a. z każdego ekranu szkolenia po kliknięciu na hebrajski przycisk „Słownik” (מילון
) – otwiera nowe okno z hasłami i ich wyjaśnieniami angielskimi bądź
angielsko-hebrajskimi;
b. po kliknięciu na hasło wyróżnione w tekście kursu – otwiera okno z hasłami i
ich wyjaśnieniami - otwarte okno pokazuje wyjaśnienie hasła, na które kliknął
użytkownik szkolenia. Na jednym ekranie szkolenia nie powinny być
wyróżnione dwa takie sama hasła.

§3
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I WDROŻENIA
(URUCHOMIENIA) NOWYCH KURSÓW E-LEARNINGOWYCH
1. Kursy zostaną przygotowane w języku angielskim i hebrajskim. W przypadku tekstów
hebrajskich Wykonawca uwzględni pisownię od prawej do lewej i poprawną ich
edycję.
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2. Kursy zostaną opracowane w narzędziu (Authoring Tool) dostępnym na rynku,
bezpłatnie udostępnionym dla Zamawiającego w okresie trwałości projektu, w
ramach realizacji niniejszego zadania.
3. Istotnym warunkiem wdrożenia (uruchomienia) kursów jest jego poprawne działanie
zarówno na komputerach stacjonarnych i przenośnych, jak i na urządzeniach
mobilnych typu tablet, smartfon.
4. Liczba ekranów/sekcji musi odpowiadać objętości materiału szkoleniowego, w
oparciu o który będzie przygotowany kurs e-learningowy tak, aby zakres szkoleniowy
kursu został wyczerpany.
5. Zawartość merytoryczna każdego kursu zostanie przygotowana w oparciu o
materiały, które zostaną przekazane przez Zamawiającego na zasadach określonych
w odrębnym pisemnym uzgodnieniu.
6. Poszczególne elementy kursu powinny być spójne, wolne od błędów ortograficznych,
interpunkcyjnych, stylistycznych, błędów formatowania.
7. Należy unikać przeładowania ekranów treściami poprzez dzielenie na mniejsze
części oraz zapewnić spójny przekaz szkolenia między treściami prezentowanymi a
grafiką.
8. Należy wykorzystać w każdym module zróżnicowane konwencje prezentowanej
treści tj. konwencję zdjęciową, animowaną, filmową, white board animations videoscribe, graficzno-wektorową, komiksową, jednakże spójną z layoute’m całego
kursu. Przykładowa konwencja, spełniająca wymagania Zamawiającego, znajduje
się pod adresem internetowym:
https://lo.cet.ac.il/player/?document=2a6182c1-feff-4fc5-ad4c-b9fa06cc7bd6&langua
ge=he&sitekey=ebag#pageId=page_4&documentId=2a6182c1-feff-4fc5-ad4c-b9fa06
cc7bd6.
9. Nawigacja w zarówno w kursie, jak także w module, powinna być intuicyjna i
przejrzysta. Przyciski nawigacyjne, jakie powinny pojawić się w każdym szkoleniu to
przede wszystkim:
a. następna strona – umożliwia przejście do kolejnego ekranu.
b. poprzednia strona - umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.
c. słownik – po kliknięciu otwiera się w nowym oknie uporządkowany zbiór
wiedzy ujęty w formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami. Słownik
pozwalający na wyświetlanie haseł rozpoczynających się na konkretną literę
alfabetu hebrajskiego. Opisy haseł będą dostarczone przez Zamawiającego
(w j. hebrajskim bądź / oraz j. angielskim).
d. spis modułów / sekcji – po kliknięciu na kurs/ moduł otwiera się bądź rozwija
nowe okno zawierające odpowiednio spis modułów/sekcji, bądź w postaci
wyskakującego sidebar (z grafiką sygnalizującą stopień realizacji danego
modułu przez ucznia). Użytkownik ma możliwość przeniesienia się do danego
modułu/sekcji klikając na jego nazwę w spisie.
e. włącz/wyłącz audio – umożliwia wyłączenie lub ponowne włączenie audio w
kursie. Domyślnie szkolenie jest uruchamiane z włączonym audio.
Wyłączenie audio na jednym ekranie szkolenia spowoduje 
wyłączenie go w
całym kursie, bez konieczności ponownego włączenia po przejściu do
kolejnego ekranu szkolenia.
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10. W celu aktywizacji uczestników szkoleń, należy wykorzystać możliwie zróżnicowane
typy ćwiczeń, w tym wszystkie poniższe w każdym z modułów:
a. pojedynczy wybór.
b. wielokrotny wybór.
c. suwak.
d. chwyć i upuść elementy (drag and drop).
e. lista rozwijalna.
f. pole edycyjne.
g. prawda/fałsz.
h. puzzle.
i. krzyżówka.
j. audio.
k. video.
l. dialogi.
m. wpisz poprawną odpowiedź w ramkę.
n. wpisanie odpowiednich liczb.
o. hotspot na podstawie obiektów zawartych na ekranie szkolenia.
p. ćwiczenia typu test: wylosuj pytanie z puli pytań z możliwością losowania
odpowiedzi w obrębie pytania; możliwość ustawienia różnych progów
zaliczeń; możliwość naliczania ujemnych punktów za złą odpowiedź;
możliwość ustawienia pomiaru czasu.
q. slider (suwak z treścią merytoryczną).
11. Szkolenie musi poprawnie działać pod wszystkimi następującymi przeglądarkami:
Internet Explorer wersja 8, 9, 10, 11 (lub nowsza), Chrome (najnowszy), FireFox 4.0
(lub nowszy), Safari 6 (lub nowszy).
12. Grafika wykorzystywana w szkoleniach powinna mieć format .gif, .jpg lub .png.
13. Materiały video powinny mieć format .avi lub mpg4.
14. Dźwięk wykorzystywany w szkoleniu powinien mieć format mp3 – parametry pliku
powinny być następujące: bitrate 64kbps, stereo.
15. Szkolenie powinno być tak skonstruowane, aby w jak największym stopniu
wykorzystywało pamięć podręczną przeglądarki.
16. Pliki wynikowe kursów muszą być zgodne ze standardem xAPI uwzględniającym
specyfikację cmi5, gotowe do opublikowania na platformie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby generowało informację (statement) do LRS’a:
a. każda sekcja/ekran/strona (verb experience);
b. każda akcja na elemencie składowym sekcji/ekranu/strony, zwane dalej
obiektem (verb interacted a także jeden ze wskazanej w pkt 18 listy);
c. Każdy obiekt multimedialny/audi/video (verbs played, paused, consumed, a
także started; tutułem informacji wysyłanej (statement) będzie nazwa pliku
multimedialnego;
d. Każde przystąpienie do kursu;
e. Każde przystąpienie do quizu/testu, z i formacją pass/fail (verb answerd);
f. Każde zadanie pytania i wynik;
g. Interakcje Drag and drop (verb interacted).
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17. Zamawiający wymaga aby zachowana była struktura logiczna nazw
stron/sekcji/ekranów, elementów składowych/obiektów (objects), testów, z uwagi na
ich wykorzystanie jako obiektów xAPI (xAPI objects) generowanych do LRS’a.
18. Wymagane jest, aby była możliwość ustalenia, że dana informacja (statement)
generowana jest w przypadku: kliknięcia wskaźnikiem myszy/palcem na obiekt lub
podwójnego kliknięcia lub pojawienia się elementu, ukrycia elementu.
19. Zamawiający wskazuje minimalną listę możliwych do wyboru elementów specyfikacji
xAPI:
a. Verbs (accepted, accessed, acknowledged, agreed, answered, approved,
attempted, was at, attended, commented, completed, confirmed, consumed,
disagreed, disliked, earned an Open Badge, experienced, failed, found,
ignored, initialized, interacted, launched, liked, listened, lost, mastered,
opened, passed, paused, played, progressed, qualified, read, received,
rejected, responded, satisfied, skipped, started, submitted, unsatisfied, used,
viewed, watched, won);
b. Object type (alert, application, article, assessment, badge, bookmark,
checklist, checklist Item, comment, conference, course, discussion, event, file,
game, game level, image, interaction, job, media, module, objective,
organization, page, performance, process, product, question, review,
scenario, school Assigment, simulation, task, video.
20. Bezwzględnie musi zostać zapewniona Zamawiającemu możliwość prawna i
techniczna samodzielnej modyfikacji, aktualizacji i wprowadzania poprawek do
kursów po przekazaniu ich wersji finalnej przez Wykonawcę. Stąd Wykonawca ma
obowiązek przekazać pliki źródłowe szkoleń, umożliwiające samodzielne
wprowadzenie poprawek w dowolnym elemencie szkolenia (zarówno treści jak i
sposobu działania) przez Zamawiającego i ich publikacji na LMS’ie, a także
generowania do LRS’a informacji (statements) w standardzie xAPI. Tytułem
przykładu, jeśli Wykonawca zamieści w kursie grafikę .jpeg w Adobe Photoshop,
musi dostarczyć plik źródłowy .psd.
21. Wykonawca zapewni wskazanym pracownikom (bez wykształcenia informatycznego)
Zamawiającego, przeszkolenie w zakresie umożliwiającym samodzielne nanoszenie
poprawek, aktualizację i modyfikację szkoleń, a także ich wgrywanie na platformę
e-learningową.
22. Jeśli Wykonawca do tworzenia kursu użyje innych plików niż (.txt, .doc, .xml, .pdf;
.gif, .jpg; .swf; .mp3, .avi, .mpg4; .html, .js, .css, .js) to oprócz plików źródłowych do
każdego z typów plików, Wykonawca musi wskazać dostępne na rynku narzędzia
informatyczne (tj. oprogramowanie jakiego użył do stworzenia treści szkoleń, czyli
oprogramowania do edycji grafiki, muzyki, video itp.), umożliwiające ich
wykorzystanie zarówno przez Zamawiającego, jak i przyszłych wykonawców, którym
Zamawiający zleci modyfikacje dowolnego pliku źródłowego jak i całych kursów,
jeżeli nie jest ono w posiadaniu Zamawiającego.
23. Pliki źródłowe muszą być kompletne i nie mogą być w żaden sposób zaszyfrowane,
bądź też zmodyfikowane w celu zmniejszenia ich czytelności dla osób, które będą je
w przyszłości modyfikować.
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§4
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DO TREŚCI i STRUKTURY KURSÓW z II-IV
grupy szkoleń:
1. Struktura każdego kursu powinna zawierać minimum:
a. Informacje o ogólnym celu kursu – ekran/y, na którym znajdą się informacje,
czego uczestnik nauczy się w trakcie kursu (sylabus) oraz jego zakres
tematyczny. Jego / ich celem jest przygotowanie uczestnika do zapoznania
się z zakresem prezentowanego materiału merytorycznego w czasie całego
kursu. We wstępie do kursu powinien zostać zawarty spis wszystkich
modułów kursu.
b. Spis treści do kursu z wydzielonymi modułami
c. Symulacja / filmik instruktażowy po nawigacji po kursie.
d. Pre- i post- test dla ucznia przed rozpoczęciem całego kursu oraz po jego
zakończeniu, zawierający każdy co najmniej 10 różnych pytań typu
pojedynczego lub wielokrotnego wybór.
e. Zamawiający wymaga leksykonu słówek (słownika) z całego kursu
dostępnego dla Ucznia w czasie trwania kursu.

2. 
Struktura każdego modułu kursu powinna zawierać minimum:
a. Sylabus pojedynczego modułu – ekran/y, na którym znajdą się informacje,
czego uczestnik nauczy się w czasie jego trwania oraz jego zakres
tematyczny. Jego / ich celem jest przygotowanie uczestnika do zapoznania
się z zakresem prezentowanego materiału merytorycznego w czasie
pojedynczej jednostki modułu.
b. Spis treści do modułu z wydzielonymi sekcjami.
f. Sekcja “Słownictwo”: Wprowadzenie do słownictwa tematycznego za pomocą
interaktywnych materiałów dydaktycznych, aktywizujących oraz utrwalających
wiedzę, tj. m.in. naukę słownictwa poprzez aktywności interaktywne (drag&
drop, uzupełnianie luk, flip cards, etc), nauka w kontekście oraz na
przykładach nowych zdań. Każde nowe słówko będzie posiadało możliwość
przesłuchania audio (nagrania lektorskiego). Wszystkie aktywności są
niepunktowane. Po ich wykonaniu Uczeń przechodzi do quizu punktowanego,
sprawdzającego wiedzę. Uczeń ma trzy próby podejścia do quizu (za każdym
razem pytania są inne). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
ilustracji, grafik, interaktywności do każdego slajdu. Nie dopuszcza się, aby
slajdy pozostały bez wizualizacji treści przedstawionej na danym slajdzie (nie
dotyczy to ekranów z quizem punktowanym, chyba że wymaga tego treść
ćwiczenia).
g. Sekcja “Czytanie interaktywne”: tekst z podkładem audio z opcją wyboru
ścieżek i podejmowania decyzji, dodatkowych aktywności (hot-spot, Q&A,
drag & drop, testami aktywizującymi i inne), opatrzony ilustracjami/
fotografiami/ grafikami/ infografikami nawiązującymi tematycznie do czytania.
Grafika: zdjęcia z elementami animacji, przejścia animowane, połączone z
tekstem. W trakcie głównej narracji pojawiają się pytania aktywizujące ucznia
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w formie quizu niepunktowanego, aktywności drag&drop, hiperlinki, w postaci
hotspotów: dodatkowe zdjęcia, filmiki, pomniejsze teksty pisane. Uczeń po
lekturze tekstu przechodzi do quizu punktowanego, sprawdzającego wiedzę.
Uczeń ma trzy próby podejścia do quizu, za każdym razem pytania są inne).
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ilustracji, grafik,
interaktywności do każdego slajdu. Nie dopuszcza się, aby slajdy pozostały
bez wizualizacji treści przedstawionej na danym slajdzie (nie dotyczy to
ekranów z quizem punktowanym, chyba że wymaga tego treść ćwiczenia).
h. Sekcja “Gramatyka”: wprowadzenie w formie prezentacji konstrukcji
gramatycznych + ćwiczeń
aktywizujących niepunktowanych, opatrzone
elementami graficznymi ułatwiającymi zrozumienie materiału. Przykłady zdań
oraz konstrukcji są czytane przez lektora. Uczeń po wykonanych ćwiczeniach
aktywizujących przechodzi do quizu punktowanego, sprawdzającego wiedzę.
Uczeń ma trzy próby podejścia do quizu, za każdym razem pytania są inne.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ilustracji, grafik,
interaktywności do każdego slajdu. Nie dopuszcza się, aby slajdy pozostały
bez wizualizacji treści przedstawionej na danym slajdzie (nie dotyczy to
ekranów z quizem punktowanym, chyba że wymaga tego treść ćwiczenia).
i. Sekcja “Słuchanie”: dwa nagrania lektorskie z wykorzystaniem nowo
poznanego słownictwa oraz prezentowanym tekstem. Quiz do każdego
nagrania: uczeń po odsłuchaniu nagrania odpowiada na pytania punktowane.
(3 podejścia, za każdym razem pytania są inne). Po wykonanym quizie Uczeń
ma możliwość podglądu transkryptu nagrań. Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia ilustracji, grafik, interaktywności do każdego slajdu,
nawiązujących tematycznie do przedstawianej tematyki oraz ułatwiających
rozumienie tekstu. Nie dopuszcza się, aby slajdy pozostały bez wizualizacji
treści przedstawionej na danym slajdzie (nie dotyczy to ekranów z quizem
punktowanym, chyba że wymaga tego treść ćwiczenia).
j. Sekcja “Dodatkowe aktywności (extra activity): aktywności na zdobycie
dodatkowych punktów związanych tematycznie z lekcją: np. aktywność na
forum, obejrzenie filmiku na youTube, odsłuchanie piosenki, odwiedzenie
witryny internetowej i wyszukanie informacji, gra, ćwiczenie interaktywne i
inne. Nie dopuszcza się, aby slajdy pozostały bez wizualizacji treści ćwiczenia
przedstawionej na danym slajdzie.
k. Sekcja “Aktywności w klasie (in-class activity)”: zawierający opis ćwiczenia do
wykonania w klasie stacjonarnej bądź wirtualnej, może być opatrzone
hiperlinkami, ilustracjami bądź ćwiczeniami interaktywnymi. Za dodatkowe
aktywności uczeń zdobywa badge bądź dodatkowe punkty, które liczą się do
sumy punktacji za wykonanie modułu. Nie dopuszcza się, aby slajdy
pozostały bez wizualizacji treści ćwiczenia przedstawionej na danym slajdzie.

§5
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA I GRUPY SZKOLEŃ :
1.

Dla szkoleń z grupy 1 (patrz: §2 pkt 2) struktura kursu powinna zawierać minimum:
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a. Sylabus kursu – ekran/y, na którym znajdą się informacje, czego uczestnik
nauczy się w trakcie kursu oraz jego zakres tematyczny. Jego celem jest
przygotowanie uczestnika do zapoznania się z zakresem prezentowanego
materiału merytorycznego w czasie całego kursu oraz spodziewanych
efektów kształcenia.
b. Spis treści do kursu z wydzielonymi modułami.
c. Symulacja / filmik instruktażowy po nawigacji po kursie.
d. Posttest dla ucznia po ukończeniu całego kursu, zawierający każdy co
najmniej 10 zróżnicowanych ćwiczeń.
e. Zamawiający wymaga leksykonu słówek z całego kursu dostępny dla Ucznia
w czasie trwania kursu.

2. 
Struktura każdego modułu powinna zawierać minimum:
a. Sylabus pojedynczego modułu – ekran/y, na którym znajdą się informacje,
czego uczestnik nauczy się w czasie jego trwania oraz jego zakres
tematyczny. Jego celem jest przygotowanie uczestnika do zapoznania się z
zakresem prezentowanego materiału merytorycznego w czasie pojedynczej
jednostki modułu oraz spodziewanych efektów kształcenia.
b. Spis treści do modułu z wydzielonymi sekcjami.
c. Sekcja “Dodatkowe aktywności (extra activity)”: aktywności na zdobycie
dodatkowych punktów bądź badge’y: np. aktywność na forum, obejrzenie
filmiku na youTube, odsłuchanie piosenki na youTube, odwiedzenie witryny
internetowej i wyszukanie informacji, gra, ćwiczenie interaktywne i inne.
d. Sekcja “Aktywności w klasie (in-class activity)”: zawierający opis ćwiczenia do
wykonania w klasie stacjonarnej bądź wirtualnej, może być opatrzone
hiperlinkami, ilustracjami bądź ćwiczeniami interaktywnymi. Za dodatkowe
aktywności uczeń zdobywa badge bądź dodatkowe punkty, które liczą się do
sumy punktacji za wykonanie modułu.
e. Materiały do każdego modułu powinny zostać podzielony na pozostałe sekcje
wyznaczone przez zakres tematyczny materiału szkoleniowego, z
zastosowaniem różnorodnych ćwiczeń interaktywnych oraz form prezentacji.
Należy unikać umieszczania na ekranie zbyt dużej ilości treści. Nie
dopuszcza się, aby ekrany pozostały bez wizualizacji treści przedstawionej na
danym slajdzie (nie dotyczy to ekranów z quizem punktowanym, chyba że
wymaga tego treść ćwiczenia).

§6
WDROŻENIEM NOWYCH SZKOLEŃ na PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
1.

Przedmiot zamówienia zostanie uruchomiony na platformie Zamawiającego. Obecna
platforma Zamawiającego to TalentLMS. Zamawiający dopuszcza zmianę dostawcy
platformy w trakcie realizacji zadania.
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2.

Wykonawca otrzyma po podpisaniu Umowy dostęp do platformy e-learningowej na
prawach administratora.

3.

Zamawiający nie posiada plików konfiguracyjnych platformy ani opisu jej konfiguracji.
Obecna platforma e-learningowa Zamawiającego posiada właściwości opisane pod
adresem internetowym https://www.talentlms.com/features (w języku angielskim).

4.

W obecności pracownika wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca dokona
testów funkcjonalnych osadzonych szkoleń. Testy będą przebiegały na podstawie
wcześniej
przygotowanego
przez
Wykonawcę
i zaakceptowanego przez
Zamawiającego scenariusza testów funkcjonalnych. Testy obejmować będą również
prawidłowość generowanych informacji (statements) xAPI do wskazanego przez
Zamawiającego LRS’a.

5.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia innych modyfikacji/ustawień
platformy e-learningowej na podstawie bieżących wskazówek od Zamawiającego w
zakresie maksymalnie 100 roboczogodzin programistycznych.

6.

Wykonawca zagwarantuje i przedłoży osobne oświadczenie, iż przedmiot zamówienia
umieszczony na platformie będzie:
a. w zakresie nośników oprogramowania
ujawniających się podczas korzystania;

wolny

od

wad

fizycznych

b. wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich;
c. wolny od mechanizmów blokujących jego funkcjonowanie;
d. sprawdzony przy użyciu najnowszego dostępnego na rynku oprogramowania
antywirusowego pod kątem obecności jakichkolwiek wirusów, koni
trojańskich, robaków i innych destrukcyjnych programów.

§7
HARMONOGRAM I WDROŻENIE (URUCHOMIENIE) POJEDYNCZEGO KURSU
E-LEARNING
1. Poniższy harmonogram zawiera etapy konieczne w procesie produkcji pojedynczego
kursu e-learning. W trakcie indywidualnych ustaleń Zamawiającego z Wykonawcą mogą
pojawić się etapy dodatkowe – jeżeli zajdzie taka konieczność, nie będzie to jednak miało
wpływu na czas realizacji poniższych, wymaganych etapów prac.
2. Harmonogram poniższych prac dotyczy w całości prac nad pierwszym kursem (po
podpisaniu umowy). Przy kolejnych należy skrócić etapy: 10-13, tj. związane z
opracowaniem layoutu szkolenia, nawiązujące graficznie do uzgodnionego za pierwszym
razem.
Nr
zadania

Zadanie

Czas realizacji zadań
po stronie
Zamawiającego
(liczona w dniach
roboczych)

Czas realizacji zadań
po stronie
Wykonawcy
(liczona w dniach
roboczych)
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1.

Przekazanie
Wykonawcy materiałów
merytorycznych do
szkolenia

zgodnie z
harmonogramem prac

-

2.

Opracowanie struktury
materiału
merytorycznego

-

max. 1 dzień roboczy
od zadania nr 1

3.

Weryfikacja przesłanej
struktury materiału
merytorycznego i
przekazanie uwag lub
akceptacja

max. 1 dzień roboczy po
zakończeniu zadania nr
2

-

4

Naniesienie uwag do
struktury materiału
merytorycznego i
przekazanie do
ponownej weryfikacji

-

max. 1 dzień roboczy
po zakończeniu
zadania nr 3

5

Akceptacja struktury
materiału
merytorycznego

max. 1 dzień roboczy
po zakończeniu zadania
nr 4

-

6

Opracowanie i
przekazanie
Zamawiającemu
scenariusza kursu (w
tym zbiór haseł do
słownika oraz zestaw
pytań do pre-i
posttestu), z
uwzględnieniem
struktury materiału
merytorycznego i
nawigacji po kursie /
module

-

max. 2 dni roboczych
po zakończeniu
zadania nr 5

7

Weryfikacja
przesłanego
scenariusza i
przekazanie uwag lub
akceptacja

max. 2 dni roboczych po
zakończeniu zadania nr
6

-
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8

Naniesienie uwag do
scenariusza i
przekazanie do
ponownej weryfikacji

-

max. 1 dzień roboczy
po zakończeniu
zadania nr 11

9

Akceptacja scenariusza
szkolenia

max. 1 dzień roboczy po
zakończeniu zadania nr
12

-

10

Opracowanie graficzne
trzech wersji layout
szkolenia

-

max. 2 dni robocze po
zakończeniu zadania
nr 9

11

Wybór jednej wersji
layout – przekazanie
uwag lub akceptacja

max. 1 dzień roboczy po
zakończeniu zadania nr
10

-

12

Naniesienie uwag do
wybranego
opracowania
graficznego i
przekazanie do
ponownej weryfikacji

-

max. 1 dzień roboczy
po zakończeniu
zadania nr 11

13

Akceptacja layoutu

max. 1 dzień roboczy po
zakończeniu zadania nr
12

-

14

Przygotowanie
prototypu szkolenia
(7-10 kompletnych
ekranów)

-

max. 3 dni robocze po
zakończeniu zadania
nr 13

15

Weryfikacja
przesłanego prototypu i
przekazanie uwag lub
akceptacja

max. 2 dni robocze po
zakończeniu zadania nr
14

-

16

Naniesienie uwag do
prototypu i przekazanie
do ponownej weryfikacji

-

max. 2 dni robocze po
zakończeniu zadania
nr 15

17

Akceptacja prototypu
szkolenia

max. 2 dni robocze po
zakończeniu zadania nr
16

-

14

18

Opracowanie
kompletnych ekranów
szkolenia

-

max. 7 dni roboczych
po zakończeniu
zadania nr 17

19

Weryfikacja
przesłanego szkolenia i
przekazanie uwag lub
akceptacja

max. 2 dni robocze po
zakończeniu zadania nr
18

-

20

Naniesienie uwag do
szkolenia i przekazanie
do ponownej weryfikacji

-

max. 2 dni robocze po
zakończeniu zadania
nr 19

21

Akceptacja szkolenia

max. 2 dni robocze po
zakończeniu zadania nr
20

-

22

Implementacja na
LMSie oraz weryfikacja
prawidłowości
raportowania do LRS.

-

max. 2 dni robocze

3. Całość prac nad opracowaniem graficzno-programistycznym oraz wdrożeniem 14 kursów
na platformie należy zakończyć do 16 września 2019 r.

§8
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania na drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
1. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień
umowy Zamawiającego z PARP;
2. zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu
wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny
wpływ na realizację przedmiotu umowy.

§9
DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca zapewnia, iż w ramach wynagrodzenia, bez potrzeby składania
dodatkowych oświadczeń, przeniesie na Zamawiającego - z chwilą odbioru utworów autorskie prawa majątkowe do utworów.
2. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w pkt. 1, obejmuje następujące
pola eksploatacji:
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a. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu,
systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając
w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi
kopiami,
c. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę
układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
e. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne
odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub
standardzie, a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
f. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, nadawanie
za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w
tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
g. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania
(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez
ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale
nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami
komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu,
użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej
formie,
h. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów oraz
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach
eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
i. prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do
zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi będzie
oznaczony lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze, prawo do
wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub
identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla
celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
j. prawo do rozporządzania utworami i ich opracowaniami oraz prawo
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób
trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
3. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z
chwilą dostarczenia utworu na rzecz Zamawiającego. Dostarczenie utworu zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego złożeniem pisemnego oświadczenia o
„otrzymaniu utworu”. Złożenie oświadczenia o „otrzymaniu utworu” nie wyłącza
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uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź
żądania dostarczenia nowej wersji utworu, w przypadku gdy utwór posiada wady
fizyczne lub prawne, w szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez
Strony. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie własność nośników, na których
utrwalono utwory składające się na serwis.
4. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu
na innych polach eksploatacji niż określone w pkt 9, Zamawiający zgłosi taką
potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie
prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na
warunkach takich jak określone w niniejszej umowie. W przypadku uchybienia
obowiązkowi zawarcia uzupełniającej umowy we wskazanym wyżej terminie z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
kary umownej w kwocie 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za
90 dni.
5. W przypadku elementów utworu, w szczególności programów komputerowych, które
są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których Wykonawcy nie
przysługują prawa autorskie, Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji – w takim
zakresie, w jakim nabył je od podmiotów dysponujących prawami do ww. utworów.
6. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich
wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia
uwzględnionego przez Wykonawcę w ofercie.
7. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony utwór jest wolny od wad
fizycznych i prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do
wykonanych elementów utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw
na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto
Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw
własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw
autorskich i praw do znaków towarowych.
8. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod
adresem utworu lub utworów będących jego elementami, Wykonawca, po
zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia
do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i
ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich
zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych
roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty
procesu i obsługi prawnej.
9. Jeżeli utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, uniemożliwią
korzystanie z utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
innego utworu wolnego od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej
Umowie, oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego.
Zamawiający jest wtedy także uprawniony do odstąpienia od Umowy, co nie wyłącza
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.
10. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw
osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu.
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W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o
publikacji utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności.
11. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu
własnym lub na rzecz innym podmiotów, utworów graficznych lub słownych
stanowiących elementy utworu.
12. Jednocześnie Zamawiający udziela Wykonawcy na czas nieoznaczony, niewyłącznej
licencji do korzystania z utworu. Licencja jest ważna na terytorium RP/oraz za
granicą. Licencja nie upoważnia do udzielania sublicencji ani przenoszenia jej na
osoby trzecie – postanowienie niniejsze nie dotyczy prawa udzielania nieodpłatnych
sublicencji na rzecz Partnerów. Zamawiającemu przysługuje prawo do
wypowiedzenia licencji w formie pisemnej w dowolnym czasie, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
13. Udzielenie licencji, o której mowa w pkt 12, obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu,
systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając
w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi
kopiami,
c. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę
układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
e. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub
standardzie a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
f. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
g. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą
naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i
standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
h. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania
(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez
ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale
nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami
komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu,
użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej
formie.
i. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów oraz
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach
eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
j. prawo do wykorzystywania utworu dla celów edukacyjnych lub
szkoleniowych,

18

k. prawo do rozporządzania utworami i ich opracowaniami oraz prawo
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób
trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
14. Skutek rozporządzający udzielenia licencji nastąpi z chwilą podpisania umowy przez
obie Strony.
15. Udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach
eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie.
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