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                Tarnów, 14.02.2020 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./PRO-dzpz/582/2020 z dnia 07 lutego 2020 r. na 
wykonanie usługi informatycznej. 

 

Pytanie 1.:  

Pisze w sprawie ogłoszenia "Usługa informatyczna" (L.Dz./PRO-dzpz/582/2020) w projekcie 
"Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy 
ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie 
jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo." dotyczącego: 

1) opracowaniu formy elearningowej ePodręcznika „Symulacja medyczna w kształceniu 
praktycznym pielęgniarek" (kodowanie, nawigacja, grafika, skład, itp.). 
2) opracowaniu formy elearningowej ePodręcznika OSCE (kodowanie, nawigacja, grafika, 
skład, itp.). 
3) opracowaniu mechanizmu informatycznego eBazy dotyczącej zastosowania metod 
symulacji medycznej. 
4) kodowaniu aplikacji wspomagającej nauczanie i implementującej scenariusze symulacji 
medycznej. 
 
W punkcie 4. : dostęp do planów zajęć (wszelkie informacje na temat semestrów, studentów  
i prowadzących zajęcia). 
Pytania: 
1. W jakiej formie plan zajęć będzie udostępniany przez Państwa?. 
2. Co państwo rozumiecie przez dostęp? (plik, strona, wyszukiwarka czy coś innego). 
 
W punkcie 4.: aplikacja obsługiwana przez przeglądarkę w wewnętrznej sieci uczelnianej 
poprzez adres IP komputera (serwera), na którym jest zainstalowana. 
Pytanie: 
Czy aplikacja ma być niedostępna w sieci globalnej (Internet)? 
 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

1. W jakiej formie plan zajęć będzie udostępniany przez Państwa?. 
Plan zajęć będzie udostępniony w formie pliku exel, word lub pdf. 

2. Co państwo rozumiecie przez dostęp? (plik, strona, wyszukiwarka czy coś innego). 
System powinien umożliwiać wstawienia pliku na stronę tak aby użytkownicy mogli go pobrać. 
 
3. Czy aplikacja ma być niedostępna w sieci globalnej (Internet)? 
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Aplikacja będzie dostępna w sieci globalnej internet. 
 
Pytanie 2: 

Prosimy  o potwierdzenie czy aplikacja może zostać wykonana w technologii ASP MVC .NET? Pytam, 
gdyż wiąże się to z koniecznością dysponowania serwerem www IIS oraz serwerem bazy danych 
Microsoft SQL Server - to raczej standardowy sprzęt ale wolimy się upewnić czy dysponują Państwo 
takimi serwerami. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

Aplikacja nie może zostać wykonana w technologii ASP MVC .NET, bo wiązałoby się to z 
koniecznością dodatkowego zakupu wymaganych licencji przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


