
 

Warszawa, 19/05/2021 

 

Dot. Zapytania o informację cenową na wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu 
platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów oraz operatorów 
bezzałogowych statków powietrznych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w 
ramach projektu „Usługi Cyfrowe dla BSP” dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  

 

PAŻP informuje, iż do zapytania wpłynęły następujące pytania: 

1. W kwestii Zapytania o informację cenową dotyczącego "wykonania usługi 
polegającej na wdrożeniu platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia 
pilotów oraz operatorów bezzałogowych statków powietrznych dla Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej w ramach projektu "Usługi Cyfrowe dla BSP"." ma 
do Pana pytanie od zespołu, czy umożliwiają Państwo wymianę języka 
programowania z PHP na np. Javę? 

2. Co rozumieją Państwo pod pojęciem „pilotaż platformy”?  
3. Czy po pilotażu platformy mogą Państwo zdecydować się na uruchomienie 

platformy testowej z innym Dostawcą?  
4. Czym będą różniły się poszczególne etapy: pilotaż, test i wdrożenie 

produkcyjne? 

 

Odpowiedź:  

Ad. 1 

Zapytanie dotyczy dostarczenia platfomy e-learningowej Moodle w miarę 
niezmodyfikowanym stanie. 
Tzn. wszelkie modyfikacje powinny być realizowane w oparciu o wtyczki systemu 
Moodle. 
 
Zamówienie nie ogranicza wyboru języka programowania, jednakże, rozwiązania 
muszą być w pełni kompatybilne z Moodle, a następnie wieloletnie utrzymywane. 
 
System Moodle oraz cały ekosystem wtyczek jest napisany w PHP. 
Wg. mojej wiedzy wybór innego języka programowania (np. Javy) do pisania 
rozszerzeń systemu wymagałby zbyt wielu modyfikacji Moodle. To znacząco 
podniosłoby koszty rozwiązania i utrudniło utrzymanie i aktualizację w przyszłości. 
 
Podsumowując: 
Nie ma ograniczenia w zamówieniu. 
Natomiast zmiana jest nieuzasadniona biznesowo i może spowodować problemy. 
 
Ad. 2 i 3 
Wdrożenie pilotażowe systemu polega na uruchomieniu platformy wraz z 
wprowadzonym przykładowym kursem i egzaminem na podstawie materiałów 
przekazanych przez Zamawiającego. W ramach wdrożenia pilotażowego system 
powinien zademonstrować: 



 

możliwość wylistowania dostępnych kursów oraz wyświetlenia informacji na temat 
wymagań uczestnictwa w kursie (np. posiadanie świadectw kompetencji), możliwość 
wyboru kursu, uczestnictwo w kursie, przystąpienie do egzaminu, możliwość zdania 
oraz niezdania egzaminu. 
Wdrożenie testowe systemu polega na uruchomieniu platformy z wszystkimi 
wyspecyfikowanymi funkcjonalnościami platformy pilotażowej oraz dodatkowymi 
kursami na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego wraz z 
egzaminem. Ponadto w fazie testowej, jak również w późniejszej fazie produkcyjnej 
system będzie korzystał z zewnętrznego systemu uwierzytelniania dostarczonego przez 
Zamawiającego (o którym mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia). 
 
Ad. 4. 
Wdrożenie pilotażowe systemu polega na uruchomieniu platformy wraz z 
wprowadzonym przykładowym kursem i egzaminem na podstawie materiałów 
przekazanych przez Zamawiającego. W ramach wdrożenia pilotażowego system 
powinien zademonstrować: 
 • możliwość wylistowania dostępnych kursów oraz wyświetlenia informacji na 
temat wymagań uczestnictwa w kursie (np. posiadanie świadectw kompetencji), 
 • możliwość wyboru kursu, 
 • uczestnictwo w kursie, 
 • przystąpienie do egzaminu, 
 • możliwość zdania oraz niezdania egzaminu. 
Projekt podzielony jest na trzy części: 
- dostarczenie platformy + identyfikacja wizualna 
- dostarczenie treści 
- integracja platformy z pozostałymi systemami 
 
Obecne zamówienie dotyczy punktu pierwszego, tj. "dostarczenie platformy + 
identyfikacja wizualna". 
Pilotaż polega na uruchomieniu platformy w stopniu umożliwiającym weryfikację czy 
wszystko działa, a także pozwalającym na realizację kolejnego zamówienia tj. 
"dostarczenie treści". 
 
 
 
Jednocześnie PAŻP wydłuża termin składania odpowiedzi na RFI do 22/05/2021 r. do 
godz. 15:00 
 


