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Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o rozpoczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego 

z dnia 25 lutego 2014 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu „Internet w każdym domu. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa 

Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  

wraz z zakupem domeny. 

 

Informacje podstawowe: 

1. Wykonanie grafiki do strony internetowej oraz stworzenie odpowiednich podstron dostosowanych do 

otrzymanych od Zamawiającego treści, w tym: 

 

a. Stworzenie głównych działów: 

 Aktualności (w dziale będą zamieszczane bieżące wiadomości dotyczące realizacji projektu, stąd 

dział ten powinien umożliwiać dodawanie treści formatowanej, plików graficznych oraz plików do 

pobrania), 

 O projekcie (w dziale zostaną umieszczone podstawowe informacje o projekcie), 

 Strefa uczestnika (dział ten należy dodatkowo podzielić na 10 poddziałów, po jednym dla każdego 

Partnera Projektu, w którym umieszczane będą wszelkie niezbędne informacje o projekcie 

w poszczególnych JST tj. aktualności, pliki itp.; stworzone poddziały powinny mieć formę 

graficznych banerów), 

 Punkty koordynacyjne (w dziale tym powinna znaleźć się mapa google z zaznaczonymi 

lokalizacjami punktów koordynacyjnych, gdzie wyświetlać się będzie nazwa i adres; ponadto dział 

ten powinien zostać podzielony na 10 poddziałów, po jednym dla każdego Partnera Projektu 

z podstawowymi informacjami o punktach tj. dane teleadresowe, godziny otwarcia, grafika), 

 Dokumenty do pobrania (w dziale tym będą umieszczane dokumenty w formacie doc, pdf, jpg 

związane z realizacją projektu), 

 Galeria zdjęć (z możliwością dodawania i edycji elementów przez administratora), 

 Polecane strony (w dziale umieszczone zostaną linki do oficjalnych stron instytucji 

odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, stron Lidera 

i Partnerów Projektu, jak również innych stron związanych z realizacją projektu), 

 FAQ (w dziale zostaną umieszczone najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi nt. projektu) 

 Kontakt (informacje kontaktowe do Lidera i Partnerów Projektu). 

b. Stworzenie banerów (odnośników) do stron internetowych Lidera i Partnerów. 

 

Podstawowe treści zawarte w poszczególnych działach zostaną przesłane Wykonawcy niezwłocznie po 

podpisaniu umowy o dzieło. 

 

2. Strona powinna być przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne (m.in. osoby 

niedowidzące). W zakresie tych funkcjonalności ma powstać m.in. możliwość przełączenia stylu 

wyświetlania na większe litery i tryb wysokiego kontrastu. Strona powinna być zgodna ze standardami W3C 

oraz WAI. 

3. Strona powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożlwiające ingerencję w jej treść przez osoby trzecie 

(możliwość aktualizacji oprogramowania strony). 

4. Nie dopuszcza się umieszczania reklam na stronie. 

5. Generowanie wszystkich treści zamieszczonych na stronie w wersji do druku. 



 
 
 

 
 

 
„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

 
 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 4222446, e-mail: biuro@subregion.pl 

6. Wykonawca musi zapewnić krajową domenę najwyższego poziomu (przykładowy adres strony: 

www.internetwkazdymdomu.pl lub www.internetwkazdymdomu.com.pl). 

7. Administrator powinien mieć możliwość dostępu do aktualnych statystyk oglądalności strony. 

8. Przeglądanie plików PDF w stronie www. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do hostingu strony przez okres trwania projektu. 

10. Dostawca będzie odpowiadał za poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo serwisu w ramach gwarancji do 

końca realizacji projektu tj. do 30.06.2015 r. 

 

System CMS 

Wykonawca dostarczy przejrzysty, zaawanasowany, funkcjonalny system CMS, pozwalający na: 

1. Tworzenie i edycję dokumentów w trybie podglądu WYSIWYG. 

2. Tworzenie struktury serwisu o dowolnej ilości poziomów, edycja etykiet, nazw adresów, możliwość 

przenoszenia kategorii z zawartością w inne miejsce w strukturze. Modułowość – możliwość instalowania 

tzw. komponentów np. treść statyczna, aktualności, bannery, galeria, pliki, mapy google, wyszukiwarka, 

wideo, newsletter. 

3. Dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie już istniejących w sposób intuicyjny 

i zapewniający bezpieczeństwo. 

4. Tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości 

języka HTML (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze 

sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych). 

5. CMS powinien posiadać system bannerów. 

6. Wyszukiwanie treści na stronie www. 

7. Dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej. 

8. Tworzenie i zarządzanie repozytorium plików i grafik - dostęp do plików umieszczanych na stronie, tj. 

możliwość prostego i łatwego dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, 

które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie 

i sortowanie. 

 

Optymalizacja: 

1. Szybkie ładowanie serwisu – treści ładowane z bazy z możliwością edycji w dowolnym momencie, 

optymalizacja plików graficznych pod kątem wielkości obrazków (zastosowanie miniatur). 

2. Serwis dostosowany do wielu rozdzielczości. 

3. Treści generowane przez system CMS powinny być poprawnie intepretowane przez najpopularniejsze 

przeglądarki internetowe. 

4. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. Generowane podstrony powinny być 

zoptymalizowane pod kątem pozycjonowania (m.in. przyjazne adresy, dynamiczne definiowane tytuły, itp.) 

 

Technologia:  

Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony. Zarówno strona, jak i CMS powinny być 

obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: IE, Mozilla Firefox, Google Chrome,  Opera. Wymagane jest 

zastosowanie technologii, która zapewni opisaną w zapytaniu funkcjonalność. Dokumenty generowane przez CMS 

powinny posiadać strukturę zgodną z XHTML 1.0 lub HTML5, natomiast wygląd stron opisany powinien być poprzez 

kaskadowe arkusze stylów (CSS). Wszystkie treści generowane przez CMS powinny być zgodne ze specyfikacją dla 

XHTML, określaną przez organizację W3C w wersji Strict. 

 

Hosting aplikacji  

Aplikacja internetowa w trakcie realizacji projektu musi zostać uruchomiona. Zamawiający dopuszcza zarówno 

serwery dedykowane, jak i serwery wirtualne z właściwym dla projektu poziomem wydajności: 

 minimum 20GB powierzchni dyskowej, 

 pełny dostęp do konta super użytkownika, 

 brak limitu transferu danych. 
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Parametry serwerów i łącza Dostawca dobierze wg potrzeb projektu, gwarantując jednocześnie wydajność systemu 

na poziomie komfortowej obsługi przez administratora oraz użytkowników strony internetowej.  

 

Wymagania dotyczące wyglądu strony: 

Zaprojektowana strona powinna być: 

 prezentowana w sposób atrakcyjny (m.in. z wykorzystaniem materiałów fotograficznych), 

 przejrzysta i czytelna, 

 adekwatna do tematyki strony, 

 grafika oraz kolory powinny być spójne wytycznymi w zakresie promocji dla Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 

 wyraźna w zakresie tekstu i umieszczanych linków. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Projektowana strona musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w: Przewodniku w zakresie promocji 

projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla 

Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, oraz Księdze Identyfikacji Wizualnej 

Narodowej Strategii Spójności. 

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych i/lub multimedialnych, Wykonawca  

musi posiadać autorskie prawa majątkowe do tych elementów. 

3. Wykonawca powinien uwzględniać uwagi dotyczące wyglądu czy funkcjonalności serwisu w przeciągu 

pierwszego miesiąca jego funkcjonowania i dostosowywać portal do uwag Zamawiającego, o ile nie wymaga 

to przebudowy serwisu i mieści się w zakresie dobrze rozumianych „poprawek,” a nie rozbudowy portalu 

o nową funkcjonalność nie zawartą w zapytaniu ofertowym. Wykonawca poprawi bezpłatnie wszelkie 

wychwycone błędy i wady systemu, a także dokona możliwych optymalizacji działania portalu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia co najmniej jednej osoby ze strony Zamawiającego 

z zakresu funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie oraz dostarczenia instrukcji obsługi 

CMS. 

5. W kosztach należy uwzględnić koszty zakupu i utrzymania domeny oraz serwera przez okres 

realizacji projektu tj. od dnia uruchomienia strony do 30.06.2015 r. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przed końcem okresu realizacji projektu do przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z prowadzenia domeny na rzecz Zamawiającego, a także do przekazania danych dostępowych 

do serwera oraz kopii danych fizycznie znajdujących się na stronie internetowej. 

 


