Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik. KRS: 0000107150
NIP: 642-27-69-097.
2. Przedmiot zlecenia
Usługa projektowania i wykonania portalu internetowego www.subregion.pl
3. Tryb zlecenia
Zapytanie ofertowe.
4. Składanie ofert
Oferty można składać do dnia 27 września 2010 r. do godziny 10:00 do siedziby Biura
Związku na ulicy J. i F. Białych 7 w Rybniku lub faxem na numer 032 42 22 446, lub
za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@subregion.pl. Oferty nadesłane po
ww. terminie nie będą uwzględniane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2010 o godz. 10.30. Wyniki oceny i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone 27 września 2010 o godz. 13:00. O
wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni faxem. O wyborze oferty decyduje
kryterium ceny.
5. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
c) opis usługi,
d) cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT
22%, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty
związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach
określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN,
e) warunki płatności,
f) termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Oferta musi być
podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym
w imieniu oferenta.
6. Termin realizacji
Termin całościowej realizacji wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Biura
Związku to 20 grudzień 2010 r. godzina 15:30.

7. Udzielanie wyjaśnień
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla
wykonawców. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zamówienia.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba
o wyjaśnienie wpłynie później niż na 48 h przed terminem składania ofert. Pytania
mogą być składane w formie pisemnej (tradycyjnej lub elektronicznej) lub
telefonicznej.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest:
Paweł Tułodziecki, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax
32 42 22 446.
8. Specyfikacja przedmiotu zlecenia
8.1 Projektowanie graficzne
8.1.1 Projektowanie strony www.subregion.pl w układzie portalowym
Główne działy:
- Związek (Aktualności, Działalność, Władze, Biuletyn, Projekty, Kontakt, Dokumenty
do pobrania, Informacja prawnicza, Zamówienia, Współpraca z NGO)
- Członkowie (Aktualności, Przetargi, Ogłoszenia, Nabory pracowników)
- Program Rozwoju Subregionu (Aktualności, Opisy projektów, Program)
- Sieć Dróg Głównych
- Śląski System Informacji Turystycznej
- Częstotliwości WiMAX
- Czas wolny (Turystyka, Kultura, Rowery)
- Fundusze Unijne (RSS rpo.silesia.pl, Aktualne konkursy)
- Działaj Lokalnie
- Inwestycje (invest-in-silesia.pl, biz.subregion.pl)
8.1.2 Projektowanie podstrony www.turystyka.subregion.pl
Przebudowa istniejącego serwisu turystycznego:
- Podział obecnej bazy atrakcji turystycznych (MySQL 5) na 6 kategorii: Turystyka
sakralna, Turystyka przemysłowa, Turystyka kulturowa, Turystyka aktywna,
Gastronomia oraz obiekty noclegowe
- Mapa atrakcji turystycznych (w oparciu o Google Maps). W podstawowej wersji
wyświetlane jest 10 najciekawszych z każdej kategorii). Możliwość włączania
i wyłączania warstw informacji na mapie np. wyłącznie turystyka sakralna, wyłącznie
trasy rowerowe itd.
- Wyświetlanie na mapie tras rowerowych (dostarczonych w pliku .kml, obecnie na
www.gmaps.subregion.pl)
- 40 pełnoekranowych panoram sferycznych podzielonych na 4 główne kategorie wraz
z podkładem dźwiękowym, dostarczone w kilku najpopularniejszych formatach przez
Zamawiającego na płycie CD
- Fotogaleria
- Informacja Turystyczna w Subregionie (Dane kontaktowe do punktów IT,
lokalizacje infokiosków turystycznych)
- Pogoda 48 i 84 godzinna dla Rybnika, Raciborza, Żor, Jastrzębia Zdroju,
Wodzisławia Śląskiego wykorzystując serwis www.meteo.pl
- możliwość dodawania obiektów do bazy danych przez użytkowników serwisu

- obiekty zawierają dane takie jak opis, adres, galerie zdjęć, opinie, cennik,
opcjonalnie osadzenie filmu z serwisu youtube.com
- kalendarium wydarzeń (link zewnętrzny do gosilesia.pl)
- Odnośnik (banner) do serwisu www.rowery.subregion.pl
- Odnośnik (banner) do serwisu www.gosilesia.pl
- Odnośnik (banner) do serwisu www.slaskie.pl/szt/
- Odnośnik (banner) do serwisu www.slaskiesmaki.pl
8.2 Programowanie portalu internetowego
- wdrożenie oprogramowania CMS do zarządzania treścią strony internetowej wraz
z edytorem typu WYSIWIG z menadżerem plików i grafik
- programowanie witryny w oparciu o języki programowania takie jak PHP, elementy
Java Script, bazy danych MySQL
- obsługa kanałów RSS
- programowanie skryptów analizujących kod strony pobierający dane z głównych
witryn jednostek samorządu terytorialnego (także nie posiadających kanałów RSS)
i wyświetlanie ich w portalu
- programowanie skryptów pobierających dane z 28 internetowych Biuletynów
Informacji Publicznej docelowo wyświetlając wybrane ogłoszenia o zamówieniach
publicznych, wybrane komunikaty, nabory pracowników
- optymalizacja pod kątem pozycjonowania
- szczegółowe statystyki odwiedzin
- wewnętrzna wyszukiwarka serwisu
- migracja aktualności oraz jego archiwum z obecnego serwisu
- Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego nieodpłatnie, autorskie prawa
majątkowe do dzieła
8.3 Integracja z serwisami zewnętrznymi
- Automatyczne wyświetlanie danych z 28 serwisów samorządów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego. Kategorie danych do wyświetlenia: Aktualności
(bez akceptacji administratora portalu), Artykuły ze stron Biuletynów Informacji
Publicznej (powinny mieć status „do akceptacji” przez administratora portalu).
- Częstotliwość pobierania danych z serwisów: raz dziennie. Zasilanie bazy wyłącznie
nowymi danymi
- Wyświetlane dane z zewnętrznych serwisów prezentowane wyłącznie w postaci
nagłówków wiadomości
- Wykonawca będzie zobowiązany do 3 krotnej bezpłatnej aktualizacji kodu
oprogramowania pobierającego dane, w przypadku gdy zostaną przebudowane
serwisy samorządowe
- 15 Jednostek posiada kanały RSS, 13 nie posiada kanałów RSS
- Serwisy BIP samorządów nie posiadają RSS
- Wyświetlanie kanałów RSS strony www.samorzad.pap.pl
- Wyświetlanie kanałów RSS strony www.gazetaprawna.pl
- Wyświetlanie kanałów RSS strony www.slaskie.pl oraz www.rpo.slaskie.pl
8.4 Integracja z Google maps
Instalacja Google Maps API v3 z możliwie jak największą funkcjonalnością
w szczególności:
- możliwość włączania i wyłączania warstw informacji na mapie
- możliwość dodawania dodatkowych warstw przez Zamawiającego
- integracja bazy danych serwisu turystyka.subregion.pl z obiektami na mapie

- możliwość dodawania obiektów z poziomu bazy danych do mapy
- wyszukiwanie obiektów z bazy danych i wyświetlanie ich pozycji na mapie
- podstawowa funkcjonalność: kontrolki nawigacji, wyświetlanie informacji
w dymkach, przełączanie pomiędzy widokami (satelita, teren, mapa, hybryda),
wyświetlanie markerów, tematyczne ikonki do markerów,
- możliwość rozbudowy funkcjonalności o dodatkowe funkcje takie jak np.
wyznaczanie tras przejazdów, koordynaty GPS czy profile tras, generowanie kodu tras
rowerowych do zewnętrznego użytkowania (pliki w popularnych formatach np. .kml,
czy .kmz)
9. Dodatkowe kryteria
Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia rozwiązań wizualnych oraz
funkcjonalności z Zamawiającym na etapie projektowania. Wszelkie prace projektowe
i uzgodnienia, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie
zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w zapytaniu ofertowym), nie będą
wchodziły w zakres usług dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny
Wykonawcy.
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.
Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do przeprowadzenia szkolenia dla
administratora portalu pokazujące obsługę systemu od strony administracyjnej,
a także zarządzania zawartością.

