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dotyczyl
s'rste u do l|)orzehia elektronicznrch i sieciowvch zasob6vt edukacyinych dla Wvdzialu
Elektron,ki. Telekomunikaqii i ltLfornaq,ki Politechniki Gdaiskiei v) ramach ploiektu
..Nowatorskie metodv ksztalcenia specialisttire w zokresie zastosowafi technologii
informacfinvch" wsp6lfinansoi)aneso ze iirodk6y) U ii Europeiskiei w ramach
Eur oo e i s ki e po Funduszu Spo I e czne so C RZP /6 2 2 /0 0 9 / D/09, Z P /1 4/W ET I/a 9.

Zgodiie z arl.38 ust.2 ustawy Prawo zamdwiei publicznych Zamawiaj4cy informuje,2e w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonym w trybie pzetargu
nieograniczonego na dostawQ systemu do tworzetia elektronicznych i sieciowych zasob6w
edukacyjnych dla Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdanskiej w ramach projektu ,Nowatorskie metody ksztalcenia specjalist6w w zakresie
zastosowaf technologii informacyjnych" wsp6lfinansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej
w rarnach Europejskiego Funduszu Spolecznego CRZP|622/009/D/09, ZP/44/WET[109
wplynQly zap),tania:

htsnie 1;
Czt w ramach przetargu ma byi dostarczona cala platfoma eleamingowa, czy tylko
narzgdzie do tworzenia kurs6w z licencj4na 2 stanowiska?
Odpowiedt 1:
W ramach przetargu ma byi dostarczone tylko narzQdzie Co tworzenia kursdw z licencj4 na
przynajmniej dwa stanowiska.

P5rtanie 2:
Czy wsparcie techniczne obejmuj4ce 50 godzin i trwaj4ce 3 miesi4ce ma byi realizawar\e za
pomoc4maili. fax6w oraz telefonicznie, czy tez na cely ten okres powinna zostai
oddelegowana osoba na PolilechnikQ Cdaiskq?
Odpowiedz 2:
Wsparcie techniczne obejmujape 50 godzin i trwaj4ce 3 miesi4ce moze byi realizo\vane za
pornoc4rnaili, fax6w oraz telefonicznie a gdyby taki kontakt okazal siq r'iewystarczaj4cy do
rozwi4zania problemu na Politer:hnikE Gdansk4porl'inna zosta6 przyslana osoba.
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Plojekt wspaf;nansowany ze Sradkdw tnii Europekkiej v, rcnach Ewopejlkieqo Funduszu Spolecznega



Pytanic 3:
Ilu r6rnolegtych uzytkownik6w bqdzie korzystad z czesci prezentacinej systemu?
Odpowiedf 3:
Z cz46ci geznntacyjrel bgdzie korzystad 30 u4dkownik6w.

hrasde 4:
Czy w ramach zam6wienia nalezy dostarczyd sprzpt pod system, cry te2 Wykonawca ma
SwiadcryC uslugi hostingou,ania systemu. Jesli tak, to przez jaki ol(Ies?
(Npowi€rlt 4:
System ma by6 zainstalowany na sprzQcie Politecbniki Gdariskiej.
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Prcjek $p&Jinonsowdny ze !rcdk6w Unii Eutopejskiej w rondch Eurcpehkiego Fuaduszu Spolecznego


