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Ogłoszenie nr 540163950-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 581423-N-2019 

Data: 01/08/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny

28881100000000, ul. ul. Fredry  10, 61-701  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61

854-60-00, e-mail dzp@ump.edu.pl, faks 61 852-04 -55, 8546146. 

Adres strony internetowej (url): www.ump.edu.pl 

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ump 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.1) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 7.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1)

zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dysponował

osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i spełniają poniższe wymagania: •

kierownika projektu, odpowiedzialnego również za kontakt z Zamawiającym, • ekspertów

merytorycznych min. 4 osób, • metodyka szkoleń e-learningowych i projektanta szkoleń

elearningowych – min.1 osoba, • grafika min. 1 osoba, • administratora. 1. kierownik projektu

musi posiadać doświadczenie w kierowaniu projektami złożonymi w zakresie utrzymania i

rozwoju platformy e-learning. Osoba pełniąca funkcję kierownika projektu musi posiadać

wyższe wykształcenie oraz wiedzę i doświadczenie z obszaru zarządzania projektami
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multimedialnymi. 2. ekspert merytoryczny musi posiadać wykształcenie wyższe medyczne,

stopień minimum doktora nauk medycznych i mieć minimum 6-letnie udokumentowane

doświadczenie zawodowe. W zakresie terapii pozaustrojowych musi dokumentować się

przeprowadzeniem ww. terapii, dodatkowo musi wykazywać znajomość technik symulacji

medycznych i mieć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie terapii pozaustrojowych.

Ekspert musi legitymować się członkostwem w europejskiej organizacji Elso. Zadaniem eksperta

będzie opracowanie metodyki szkolenia, scenariusza oraz materiału szkoleniowego. 3. metodyk i

projektant szkoleń e-learningowych musi posiadać 2-letnie doświadczenie zawodowe w

projektowaniu i opracowywaniu metodycznym szkoleń e-learning. Za opracowanie szkolenia

Zamawiający uważa: dobór materiałów źródłowych do tematu szkolenia opracowanie programu

szkolenia w oparciu o materiał źródłowy, wytworzenie treści szkolenia, w tym dobór

odpowiedniej do tematu i grupy docelowej formy i metody szkolenia. Dodatkowo musi

wykazywać doświadczenie w zakresie zapewnienia zgodności szkolenia z wymaganym

standardem, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów interaktywnych

i multimedialnych, właściwego zastosowania elementów graficznych w kursie. Osoba pełniąca

funkcję metodyka musi posiadać wyższe wykształcenie medyczne oraz wiedzę i doświadczenie z

obszaru metodyki szkoleń elearningowych. 4. grafik musi posiadać wykształcenie wyższe,

posiadać minimum 6 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu graficznym zarówno w

zakresie materiałów elektronicznych jak i klasycznych, dodatkowo musi posiadać umiejętności i

doświadczenie w zakresie składu tekstu. 5. administrator musi posiadać doświadczenie w

administrowaniu, w okresie ostatnich 3 lat, minimum dwiema platformami e-learningowymi, dla

których okres pełnienia funkcji administratora był nie krótszy niż 12 miesięcy. Osoba pełniąca

funkcję administratora musi posiadać wykształcenie wyższe. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, tym samym

nie dokonuje ich opisu. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 09:00, 


