Zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2017 r.
Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Termin realizacji: do 22.09.2017 r.
Przedmiot zapytania:
I.
Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron serwisu wraz z elementami
towarzyszącymi:
1. Wygląd strony: czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.
2. Przygotowanie animacji/efektów, wypływających na atrakcyjność strony.
3. Umieszczenie wymaganych logotypów zgodnie z Księga Wizualizacji Znaku
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 z dnia
26.10.2016 r.
Z chwilą zakupu projektu strony Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do
wykorzystywania tych elementów (m.in. grafika i wizualizacje użyte na stronie www, itp.,).
Zamawiający przekaże wykonawcy w ciągi 7 dni od podpisania umowy wszelkie niezbędne
materiały tekstowe i graficzne niezbędne do przygotowania strony internetowej. Wykonawca
w ciągu 2 tygodni przedstawi na etapie prac 2 projekty graficzne (z możliwością modyfikacji
graficznej wybranego projektu), na podstawie, których Zamawiający wybierze projekt do
realizacji w ciągu 2 dni od otrzymania projektów.
II.

Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki i systemu strony
zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym
1. Strona zostanie stworzona w oparciu o system zarządzania treścią WordPress
oraz najnowsze technologie i standardy rynku internetowego.
2. Strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach
(responsywna).
3. Struktura strony powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania,
przyjaznych linków oraz zapewniać wspomagania przeglądarek i systemów w celu
poprawnego wyświetlania strony.
4. Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony (brak
ograniczeń ilości podstron) oraz na podłączenie do niej dodatkowych modułów
w przyszłości. Strona powinna poprawnie działać i pozwalać na jej edycję
we wszystkich popularnych przeglądarkach.
5. Użytkowanie strony nie może pociągać za sobą konieczności zakupu lub też posiadania
przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne.
6. Strona powinna posiadać przyjazny interfejs dostosowany także dla osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących. W tym
zakresie od Wykonawcy wymaga się użycia odpowiedniego kontrastu tła, czcionek
oraz elementów kolorowych oraz dodatkowego wyróżnienia dla aktywnych linków –
hiperłączy (pogrubienie, pochylenie i/lub podkreślenie odnośnika). Zamiana tych
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elementów powinna być możliwa bezpośrednio z poziomu użytkownika (np. w formie
przycisków umożliwiających przejście do wersji dla niepełnosprawnych, zmniejszenie
i zwiększenie czcionki itp.)
7. Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania
instalacji dodatkowego oprogramowania (np. plug-in Adobe Flash Player).
8. Wykonawca zintegruje stronę z serwisami społecznymi (Facebook, YouTube)
oraz Google Analitycs.
9. Strona powinna zapewniać możliwość wyszukiwania treści na portalu.
10. Strona internetowa ma umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych
przez Zamawiającego.
11. Całość powinna posiadać system statystyk umożliwiających prowadzenie monitoringu
oglądalności.
12. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wstępnego
uzupełnienia strony treści przygotowanych przez Zleceniodawcę.
13. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace
programistyczne graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia strony
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem funkcjonalnoużytkowym.
14. Wykonawca znając planowaną funkcję serwisu, przy posiadanym własnym
doświadczeniu z zakresu projektowania serwisów internetowych, ma prawo do
koncepcyjnego rozszerzenia funkcjonalności serwisu celem zapewnienia jej wysokiego
standardu, a także późniejszej funkcjonalności.
15. Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając ingerencję w jej treść
osób nieupoważnionych.
16. Strona internetowa musi umożliwiać prawidłowe działanie dla użytkowników
następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer (od wersji 7 i wyżej),
 Mozilla Firefox (od wersji 3.5 i wyżej),
 Opera (od wersji 9.6 i wyżej),
 Google Chrome (od wersji 5.0 i wyżej),
 Safari (od wersji 5.0 i wyżej).
W przypadku użytkowników korzystających ze starszych przeglądarek na stronie
powinien wyświetlić się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania portalu
oraz wersji przeglądarek, do których strona internetowa jest zoptymalizowana.
17. Strona internetowa musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS
Office 2000/2003/2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png,
swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu
i określonego rozmiaru.
III.
Musi istnieć możliwość tworzenia dowolnych formularzy na potrzeby serwisu, w tym
wysyłania informacji, przy użyciu formatki WWW: „Napisz do nas” Migracja danych
z obecnej strony internetowej zamawiającego.
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IV.
Wdrożenie serwisu:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane
z wdrożenie strony:
1. Uruchomienie serwisu zgodnie z zatwierdzonym projektem na serwerze Wykonawcy.
2. Przeszkolenie, co najmniej dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu
funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie.
3. Dołączenie papierowej instrukcji obsługi CMS.
4. Wykonawca dokona przeniesienia wszystkich danych z dotychczasowej strony
internetowej.
V. Strona internetowa musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, między innymi w zakresie wypełniania wymaganych
zaleceń standardu WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
VI.
Pożądane wymagania:
1. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od
daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Minimalne wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla
wyboru oferty, w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
b) wykażą doświadczenie w zakresie realizacji stron internetowych opartych na
CMS WordPress, dołączając 3 referencje potwierdzające wykonane usługi.
c) ze względu na obowiązek dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb
osób niepełnosprawnych do końca września bieżącego roku, nie ma
możliwości aneksowania terminu realizacji zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania LGR „7 Ryb” do zawarcia
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
Miejsce składania ofert: Biuro Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24,
62-100 Wągrowiec
Termin składania ofert: 25.08.2017 r., godz. 15.30
Osoba do kontaktu: Natalia Elmann te. 506 256 186 lub 67 254 74 41
Sporządzono w dniu 14.08.2017 r.
Potwierdzam odbiór w dniu …………………………………..
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