
Pytanie nr 1 

Podanie więcej informacji do punktu nr 4 "zapewnienie promocji webinariów (grafiki, teksty, 

działania promujące, efekt zachęty dla uczestników)". 

Odpowiedź nr 1 

W ramach zapewnienia promocji, do Wykonawcy należeć będzie utworzenie grafiki w formie 

plakatu promującego udział w webinarium, wsparcie w utworzeniu tekstu promującego 

szkolenie oraz nagranie zapowiedzi z udziałem prowadzących. 

Pytanie nr 2 

Pytanie do punktu nr 2 - czy Państwo przygotują tekst do promptera. Czy całe 4 h szkolenia 

ma być wyświetlone na prompterze? 

Odpowiedź nr 2 

Przygotowanie tekstu leży po stronie UKE. Prompter powinien być przygotowany do 

ewentualnego wykorzystania w trakcie trwania odcinka. UKE raczej nie zakłada jego 

wykorzystania przez cały czas trwania szkolenia. 

Pytanie nr 3 

Pytanie do punktu 7 "Webinaria muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tj. 

co najmniej posiadać transkrypcję w postaci pliku tekstowego, który zawiera wszystkie 

kluczowe elementy dźwięku i obrazu ( jeśli nie wyczerpuje go sama prezentacja). " Czy chodzi 

o dodanie do nagrania webinaru (czyli do pliku, który można odtrzać PO webinarze) 

transkrypcji? Czy jednak macie Państwo inne wyobrażenie dostępności dla 

niepełnosprawnych? 

Odpowiedź nr 3 

Chodzi o dodanie do nagrania webinaru (czyli do pliku, który można odtwarzać PO 

webinarze) transkrypcji. 

Pytanie nr 4 

Czy pozyskanie 100 uczestników webinarium leży po stronie UKE czy będzie należało do 

zadań wykonawcy? 

Odpowiedź nr 4 

Pozyskanie 100 uczestników leży po stronie Zamawiającego. 

Pytanie nr 5 

Czy przygotowanie prezentacji leży po stronie zamawiającego czy będzie należało do zadań 

wykonawcy? 

Odpowiedź nr 5 

Przygotowanie prezentacji leży po stronie Zamawiającego. Wykonawcy zostanie 

udostępniona prezentacja najpóźniej dzień przez nagraniem. 

Pytanie nr 6 

Czy konieczna jest dodatkowa transkrypcja webinarium w przypadku gdy prezentacja będzie 

wyczerpywała wszystkie kluczowe elementy dźwięku i obrazu? 

Odpowiedź nr 6 

Zgodnie pkt 8 części III „Webinaria muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, 

tj. co najmniej posiadać transkrypcję w postaci pliku tekstowego, który zawiera wszystkie 

kluczowe elementy dźwięku i obrazu (jeśli nie wyczerpuje go sama prezentacja). 



Pytanie nr 7 

Pytanie do punktu 5 w Określeniu Przedmiotu Zamówienia (cz. III).  

Chodzi o -  „nagranie webinariów w siedzibie Zamawiającego lub innej lokalizacji”. 

Czy oznacza to warunki jakie miałoby spełniać proponowane przez wykonawcę miejsce inne 

niż Państwa siedziba, czy chodzi o zarejestrowanie emitowanych materiałów? 

Odpowiedź nr 7 

Preferowaną lokalizacją jest siedziba Zamawiającego, jednakże jeżeli ze względów 

technicznych Wykonawca nie będzie mógł zapewnić odpowiednich warunków poprzez 

przewiezienie niezbędnego sprzętu do siedziby Zamawiającego, dopuszczamy realizację 

nagrania we wskazanym przez Państwa studio, gdzie takie warunki mogą zostać zapewnione. 

 

 


