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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Zadanie 1.7.a: Zlecenie testowania oprogramowania (nadzorowana przez menagera testowania)
(1 szt.)

Przedmiot zapytania
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzania testów oprogramowania systemu
operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego na mobilne urządzenie komunikacyjne (szczegóły
urządzenia dostępne na prośbę Zleceniobiorcy) związane z realizacją zadań projektowych. Testy mają
mieć charakter testów zewnętrznych i będą nadzorowane przez menagera testowania.

Opis zapytania
Na podstawie projektowanego urządzenia oraz dostępnych aplikacji Zleceniobiorca zobowiążę się do
stałego prowadzenia testów zewnętrznych określonych przez uprawnioną przez Zleceniodawcę
osobę (menagera testowania). Wyniki testów będą na bieżąco przekazywane wskazanym przez
Zleceniodawcę osobom.
Oprogramowanie użytkowe możliwe do testowania będą dotyczyć następujących obszarów:
- testy multimedialne – testowanie aplikacji na urządzeniu umożliwiającej przeprowadzanie testów
na piloty oraz testowanie współpracy tego urządzenia z dostarczonym oprogramowaniem
desktopowym do przeprowadzania testów (testy na różnych systemach operacyjnych), testy
wydajnościowe, wykrywanie usterek, zgłaszanie własnych propozycji funkcjonalnych
- głosowania – testowanie aplikacji na urządzeniu umożliwiającej prowadzenie głosowań za pomocą
pilotów oraz testowanie współpracy tego urządzenia z dostarczonym oprogramowaniem
desktopowym do przeprowadzania głosowań (testy na różnych systemach operacyjnych), testy
wydajnościowe, wykrywanie usterek, zgłaszanie własnych propozycji funkcjonalnych
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- systemy konferencyjne - testowanie aplikacji na urządzeniu umożliwiającej organizację i
przeprowadzanie konferencji z wykorzystaniem bezprzewodowych pilotów oraz testowanie
współpracy tego urządzenia z dostarczonym oprogramowaniem desktopowym i serwerowym do
przeprowadzania testów (testy na różnych systemach operacyjnych), testy wydajnościowe,
wykrywanie usterek, zgłaszanie własnych propozycji funkcjonalnych,
- dzienniki elektroniczne - testowanie aplikacji na urządzeniu umożliwiającej prowadzenie dziennika
elektronicznego w szkole za pomocą mobilnego urządzenia (możliwe warianty modeli urządzeń i
aplikacji) oraz testowanie współpracy tego urządzenia z dostarczonym oprogramowaniem
serwerowym do prowadzenia dziennika elektronicznego (testy na różnych przeglądarkach), testy
wydajnościowe, wykrywanie usterek, zgłaszanie własnych propozycji funkcjonalnych.

Testy będą przebiegać wedle określonych planów testowania ustalone po szczegółowym zapoznaniu
się Zleceniobiorcy z aplikacjami.
Przed rozpoczęciem prac Zleceniodawca przewiduje czas (maksymalnie 1 miesiąc) na zapoznanie się
Zleceniobiorcy z testowanymi aplikacjami.
Zleceniobiorca zapewni dostęp do informacji i konsultacji dla Zamawiającego lub parterów
wskazanych przez Zamawiającego w okresie i w zakresie realizowanego zlecenia (codziennie w
godzinach od 8.00 – 16.00 na każdą prośbę Zleceniodawcy oraz partnerów wskazanych przez
Zleceniodawcę).
Usługa może odbywać się zdalnie. Zleceniobiorca zapewni stałą możliwość kontaktu w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia, za pomocą internetu i telefonu z osobą/osobami odpowiadającymi
za realizację przedmiotu zamówienia.
Zleceniobiorca na prośbę Zleceniodawcy ma obowiązek spotkania bezpośredniego w siedzibie
Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca umożliwi wsparcie dla wskazanych przez Zamawiającego partnerów związanych z
realizacją innych powiązanych zadań.
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Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobligowany do zachowania poufności danych oraz przekazania oryginałów
opracowanej dokumentacji powstałej w ramach zlecenia łącznie z zakazem ich archiwizacji lub
dystrybucji pod groźbą kary finansowej w wysokości 3 krotnej wartości przedmiotu zamówienia.
Zleceniobiorca zobowiąże się do realizacji przedmiotu umowy w określonym w ofercie czasie nie
dłuższym niż do dnia 30 listopada 2010r. Zleceniobiorca składający swoją ofertę wyrazi zgodę na
wystawienie faktury w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2010r.

Powstałe w wyniku realizacji prace przechodzą na własność Zleceniodawcy wraz z
majątkowymi prawami autorskimi.
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