Załącznik nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
I.

Przedmiotem zamówienia jest zakup rocznej licencji do korzystania z platformy internetowej
(oprogramowania) umożliwiającej prowadzenie i transmitowanie w formie obrazu i dźwięku w czasie
rzeczywistym bezpośrednio z platformy oraz dodatkowo za pośrednictwem YouTube i Facebook
wideokonferencji, spotkań online, webinarów itp.

II. Wymagania dotyczące zamówienia:
a) Licencja
Licencja musi umożliwiać korzystanie z platformy internetowej co najmniej przez 12-cie miesięcy od daty
przekazania zamawiającemu indywidualnego loginu i hasła.
Przekazanie zamawiającemu indywidualnego loginu i hasła musi nastąpić nie później niż 20.12.2021 r.
poprzez wysłanie ich w formie elektronicznej na adres e-mail: promocja@dwup.pl
Platforma internetowa (oprogramowanie) każdorazowo po uruchomieniu przy użyciu przesłanego loginu
musi wskazywać Zamawiającego jako organizatora prowadzonych za jej pośrednictwem wydarzeń.
b) Platforma internetowa (oprogramowanie)
Platforma internetowa – Clickmeeting w wersji Automatet lub inne rozwiązanie jej równoważne o
minimalnych parametrach funkcjonalnych zgodnych z poniższą specyfikacją :
Główne parametry
Panel do obsługi w języku polskim
Liczba spotkań online oraz webinarów w czasie trwania licencji- bez limitów
Liczba kamer podczas webinarów – 4 szt.
Liczba kamer podczas spotkań - 25
Organizator -1
Prezenterzy - 1
Multi login - 3
Wydarzenia równoległe - 1
Jakość wideo – HD
Miejsce na nagrania -10 h
Miejsce na pliki - 2 GB
Współdzielenie ekranu
Kontrola nad ekranem
Tryb prezentacji
Tablica interaktywna
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Tryb pytań i odpowiedzi
Ankiety
Czat prywatny
Symultaniczne tłumaczenie czatu
Czat moderowany
Call-To-Action
Strony lądowania wydarzenia
Aplikacja mobilna
Automatyzacja – scenariusze webinarowe
Cykliczne webinary automatyczne - bez limitów
Webinary na żądanie
Automatyczne nadawanie wydarzeń na Facebooku lub YouTube
Automatyczne publikowanie nagrania na stronie profilowej
Automatyczne publikowanie nagrania na kanale YouTube
Automatyczna wiadomość z podziękowaniem
Automatyczna wiadomość follow-up
Automatyczne zaproszenia na nadchodzące wydarzenia
Certyfikaty uczestnictwa
Strona z podziękowaniem z własnym adresem URL
Promocja
Transmisja na żywo na Facebooku lub YouTube
Custom Branding
Udostępnianie w mediach społecznościowych
Strony lądowania wydarzenia
Szablony nagrywania wydarzeń
Udostępnianie nagranych wydarzeń
Osadzenie wydarzenia na stronie internetowej
Komunikacja e-mailowa
Zarządzanie uczestnikami oraz dostępem
Wydarzenie zabezpieczone tokenem i hasłem lub dostępne dla wszystkich
Spersonalizowany proces rejestracji
Książka adresowa
Zaproszenia poprzez e-mail lub SMS
Integracje
Facebook
YouTube
Google
Statystyki i raporty
Statystyki wydarzenia
Raporty podstawowe oraz pełne
Ocena wydarzenia oraz prezentacji
Opinie uczestników
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Możliwość dokupienia dodatków do konta w formie
Dodatkowej przestrzeni na nagrania
Dodatkowej przestrzeni na pliki
Dodatkowych prezenterów
Subkonta
Tworzenia wydarzeń równoległych
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
SSL
RODO
Instrukcja konfiguracji Firewall
Serwis
Dział obsługi klienta
c) Obsługa techniczna
Wykonawca zamówienia zapewni w okresie 12-tu miesięcy trwania licencji:
 obecność przedstawiciela wykonawcy (online) w trakcie realizacji jednego z
transmitowanych/realizowanych przez zamawiającego wydarzeń z zastosowaniem dostarczonej w
formie licencji platformy internetowej (oprogramowania).
O terminie realizacji tego wydarzenia zamawiający poinformuje wykonawcę
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;
 wsparcie techniczne (online, telefon) jako pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów z obsługą
dostarczonej w formie licencji platformy internetowej (oprogramowania).
III.
Odbiór zamówienia w części dotyczącej dostarczonego wyposażenia i oprogramowania.
Zamawiający odbierze zamówienie po przeprowadzeniu próbnej transmisji dla dowolnej grupy
odbiorców.
IV. Kryterium wyboru oferty
Do wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął kryterium: „Cena - 100%”.
Najlepszą ofertą w rozumieniu powyższego kryterium będzie oferta o najniższej cenie.
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