Szczecin, dnia 05.03.2019 roku
sygn. DIT/8401/19
www.pum.edu.pl
wg rozdzielnika
Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym mającym na celu uzyskanie wiedzy
technicznej na potrzeby przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia na
zakup systemów informatycznych w ramach projektu pt.:
„Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie”
1. Zapraszający:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
fax: 91 48 00 769, tel. 91 48 00 778
2. Podstawa prawna:
Dialog techniczny prowadzony na podstawie art. 31a-c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych oraz „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego
poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia przez Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”.
3. Cel i przedmiot dialogu technicznego:
Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest uzyskanie wiedzy o możliwościach
systemów w obszarach objętych projektem, na podstawie której zostanie przygotowany
opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na zakup i wdrożenie systemów informatycznych
realizujących założone cele.
4. Informacje ogólne dotyczące nabywanych systemów informatycznych:
W zakresie dialogu technicznego znajdzie się system informatyczny:
System ankietyzacji
System składać się będzie z modułów będących w istocie osobnymi instancjami
funkcjonującymi samodzielnie, jednakże komunikującymi z innymi modułami systemu jak i z
innymi systemami IT PUM:

1) Ankietyzacja
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Jest to główny i podstawowy moduł systemu. Na bazie informacji uzyskanych od wszystkich
innych modułów tworzy on ankiety dla studentów do oceny dydaktycznej prowadzonych
zajęć. Będzie łączyć wiedzę: jaki student odbył zajęcia, z jakiego przedmiotu, z jakim
dydaktykiem. Ankiety będą anonimowe. Pytania będą możliwe do dynamicznej modyfikacji.
Wyniki będą dostępne w postaci oceny indywidualnej, zbiorowej jak i zestawu statystyk.
2) Planowanie Zajęć
Plan jest tworzony na podstawie siatki zajęć określonych przez Władze oraz informacji o
dostępnych zasobach sal i sprzętu dedykowanych do zajęć. Moduł ten sprawdza
wszelkiego rodzaju konflikty w trakcie tworzenia planu - konflikt zajętości sal,
wykorzystania dydaktyków oraz jednoczesnych zajęć dla studentów.
3) Jednostka Dydaktyczna oraz 4) Dziekanat
Pozwala na tworzenie planu zajęć w granicach określonych przez Moduł Planowania Zajęć,
ale tylko dla swojej jednostki/wydziału. Umożliwiać będzie także tworzenie i aktualizację
stanu osobowego zespołu jedn. oraz przydział dydaktyków do konkretnych zajęć zgodnie z
planem tych zajęć.
5) Komunikacja z systemem ERP
Moduł ten uzyskuje informacje z systemu ERP o stanie osobowym kadry dydaktycznej.
6) Komunikacja z systemem zarządzania uczelnią
Moduł ten będzie tworzył interfejs pomiędzy Systemem Ankietyzacji a systemem
zarządza
uczelnią obecnym na PUM.
7) Portiernia
Umożliwia ewidencję czasu korzystania z kluczy przez pracowników. Podpowiada kto w
danym momencie powinien zgłosić się po klucz do danej sali, pokazuje zajętość sal.

Grupa docelowa użytkowników
Studenci, pracownicy dydaktyczni, kadra kierownicza
Cel wdrożenia
Przeprowadzenie obowiązkowego procesu oceny procesu dydaktycznego i dydaktyków przez
studentów w formie elektronicznej (obecnie jest w formie papierowej).
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5. Warunki udziału w dialogu technicznym:
Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie w terminie określonym
w punkcie 6 wniosku o dopuszczeniu do udziału w dialogu technicznym (Wzór stanowi
Załącznik nr 2) wraz załączonymi:
1) aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;
6. Termin składania wniosków:
Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego wraz z załącznikami należy złożyć
najpóźniej do dnia 12.03.2019:
 poprzez e-mail na adres: przetargi@pum.edu.pl
7.

Osoby do kontaktu:
1) Pani Marzena Kopacka w zakresie procedury –
tel. 91 48 00 779,
2) Pan Krzysztof Kozakowski, Pan Piotr Legiecki w zakresie technicznym –
tel. 8 91 48 00 899

8.

Załączniki:
1) Regulamin dialogu technicznego,
2) Wniosek o udział w dialogu technicznym

W imieniu Zamawiającego:
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