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ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI INFORMUJEMY
O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA USŁUGĘ WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ
I. Zamawiający
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Piaskach,
ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski,
NIP: 7123140512, REGON: 060396557
tel./fax 81 52 53 012, e-mail: biuro@dolinagielczwi.org
II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w KOMUNIKACIE
WYJAŚNIAJĄCYM KOMISJI dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielenia
zamówień, które nie są lub są częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2006 r. C 179/02)
III. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron serwisu wraz z elementami
towarzyszącymi
Projekt
1.
2.
3.

graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących wymagań:
Wygląd strony: czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.
Przygotowanie animacji/efektów, wpływających na atrakcyjność strony.
Umieszczenie wymaganych logotypów i sformułowań zgodnie z Księgą wizualizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Z chwilą zakupu projektu strony Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów
(m.in. grafika i wizualizacje użyte na stronie www, itp.)
Zamawiający przekaże wykonawcy do 7 dni od podpisania umowy wszelkie niezbędne materiały tekstowe
i graficzne niezbędne do przygotowania strony internetowej.
Wykonawca przedstawi na etapie prac 3 projekty graficzne (z możliwością modyfikacji graficznej wybranego
projektu), na podstawie których Zamawiający wybierze projekt do realizacji w ciągu 3 dni od otrzymania
projektów.
2. 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 ekranu (responsywna).
3) Struktura strony powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania, przyjaznych linków oraz
zapewniać wspomaganie 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
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. pluginu Adobe Flash Player).
8) Strona powinna zapewniać możliwość wyszukiwania treści na portalu.
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9) Wykonawca zintegruje stronę z serwisami społecznościowymi (Facebook, Youtube) oraz z Google
Analitycs.
10) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne graficzne,
administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia strony zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiającego projektem funkcjonalno-użytkowym.
11) 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.
3. Migracja danych z obecnej strony internetowej Zamawiającego
4. Wdrożenie serwisu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z wdrożeniem strony:
 Uruchomienie serwisu zgodnie z zatwierdzonym projektem na serwerze Wykonawcy.
 Przeszkolenie co najmniej dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu funkcjonowania,
zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie.
 Dołączenie papierowej instrukcji obsługi CMS.
Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania ostatecznego
protokołu zdawczo-odbiorczego.

IV. Termin wykonania zamówienia
Finalny termin wykonania usługi to 30 kwietnia 2016 r.
V. Minimalne wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla wyboru oferty
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. wykażą doświadczenie w zakresie realizacji stron internetowych opartych na CMS
WordPress, podając linki do wykonanych przez siebie stron z okresu ostatnich trzech lat.
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:
biuro@dolinagielczwi.org lub złożona osobiście w biurze Zamawiającego, przy ul. Lubelskiej 77a
w Piaskach.
VII. Termin składania ofert
Termin złożenia oferty upływa z dniem 5 lutego 2016 r. o godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30
dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
VIII. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert wg:
1. cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania,
2. doświadczenie w opracowywaniu serwisów internetowych opartych na CMS WordPress.
IX. Dodatkowe informacje:
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Agnieszka Rudawska, tel. 81 52 53 012,
biuro@dolinagielczwi.org, informacje w sprawie zaproszenia udzielane będą w dni robocze
w godzinach 9.00-14.30.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek
ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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