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Radom, 31.01.2022  

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

działając w imieniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie 

ceny opracowania materiału eksperckiego w opisanym poniżej zakresie. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy 

- Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie będą podstawą do wyboru wykonawcy 

usług. 

Celem zapytania jest szacowanie budżetu jakim musi dysponować Fundacja na realizację zadania. Uzyskane 

odpowiedzi będą podstawą do przygotowania zaproszenia do składania ofert, co będzie przedmiotem 

odrębnego postepowania.   

 

I. Przedmiot zamówienia 

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany realizować na rzecz Zamawiającego zlecenie 

polegające na kompleksowym wsparciu przygotowania, redakcji i aktualizacji szkoleń e-learningowych 

tworzonych przez Fundację, w tym edycję i redakcję materiałów eksperckich w sposób umożliwiający ich 

osadzenie na platformie e-learningowej. Wykonawca będzie zobowiązany realizować przedmiot umowy 

w 2022 r. Wykonawca będzie zobowiązany/ odpowiedzialna w szczególności za:  

• Projektowanie szkoleń e-learningowych FPPP (planowane jest stworzenie 10 szkoleń w 2022 r. standard 

szkoleń dostępny jest na https://elearning.przemyslprzyszlosci.gov.pl/ )  

• Nadzór i koordynację procesu tworzenia materiałów do szkoleń e-learningowych (min. filmy video, grafiki, 

animacje, współpracę z aktorami, lektorem)  

• Dokonywanie korekt redakcyjnych i edycja materiałów: artykułów, opracowań, haseł słownikowych (18 

opublikowanych szkoleń e-learningowych, 27 artykułów i opracowań, ponad 400 haseł słownikowych).  

• Współpracę z ekspertami tworzącymi treści szkoleniowe (zespół około 20 ekspertów) 

• Współpracę z pracownikami FPPP wchodzącymi w skład zespołu ds. e-learningu i szkoleń 

• Tworzenie scenariuszy szkoleń e-learningowych (plan to 10 szkoleń) 

• Osadzanie szkoleń e-learningowych FPPP na dedykowanej platformie e-learningowej (Spoti) 

• Administrowanie platformą e-learningową w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.  

• Prowadzenie w imieniu FPPP rozmów z dostawcą platformy e-learningowej, w zakresie uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

• Przygotowywanie raportów związanych z działaniem platformy e-learningowej.  
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Wykonawca będzie realizował swoją usługę w sposób ciągły. Zamawiający oczekuję od Wykonawcy 

dyspozycyjności wynoszącej średnio 24 godziny tygodniowo i 96 godzin miesięcznie.  

Rozliczenia będą odbywać się w formie wynagrodzenia wypłacanego co miesiąc.  

 

 

II. Termin wykonania i wycena 

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od momentu podpisania umowy do dnia 

31.12.2022.  

Wycenę proszę przedstawić dla całości zlecenia na załączonym formularzu  

 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana na mocy ustawy z dnia 17 stycznia 2019 roku 

o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Fundacja powstała w celu wzmacniania kompetencji 

i konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski poprzez wspieranie ich 

transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Fundacja wspiera procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych 

produktów i usług, wdrażanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. 

inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, 

a także cyberbezpieczeństwa.  

Więcej informacji znajduje się na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 

 

Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, 

jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Uprzejmie proszę o odesłanie odpowiedzi w terminie do dnia 7.02.2022 r. drogą elektroniczną na następujący 

adres e-mail: pawel.nowak@fppp.gov.pl  

W razie pytań merytorycznych osobą kontaktową jest:  

Paweł Nowak 

Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą FPPP 

tel. +48 607 146 355, 

email: pawel.nowak@fppp.gov.pl  

 

http://www.przemyslprzyszlosci.gov.pl/

