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Słupca, dn. 01.07.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca  

NIP: 667-173-53-35 

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym  na: wykonanie usługi polegającej na stworzeniu 

strony internetowej  

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2016/L/12 

Zamówienie obejmuje: Stworzenie strony internetowej 

 

1) Opis wymagań funkcji udostępnionych w witrynie: 

a) stworzenie panelu zarządzania treścią – CMS, 

b) samodzielne dodawanie i zarządzanie treścią przez użytkowników systemu, w tym 

dodawanie elementów takich jak: podstrony obiektów, zdjęcia, obrazy itp. 

c) dodawanie treści tekstowych przy wykorzystaniu edytora WYSIWYG, 

d) dodawanie multimediów przy wykorzystaniu edytora WYSIWYG, formaty: mp4, mp3, 

flv, swf, AAC, 

e) możliwość dodawania plików, załączników, w dowolnym formacie, 

przyporządkowanych do wprowadzanej treści, 

f) zarządzanie i edytowanie obrazami podczas dodawania ich do zawartości witryny, 

g) możliwość edycji linków dla każdego elementu witryny, 

h) tworzenie i zarządzanie systemem menu, 

i) system zarządzania uprawnieniami użytkowników i administratorów 

j) możliwość dodawania nowych użytkowników systemu, zarządzanie kontami, 

przydzielanie uprawnień, 

k) możliwość definiowania dowolnych nowych rodzajów treści – udostępniania przez 

panel administracyjny witryny (np. artykuł, zdjęcie, film, plik dźwiękowy, itp.) , 

l) wyszukiwarka na stronie, 

m) statystyki i raporty dotyczące działania witryny, 

n) formularze, możliwość tworzenia nowych formularzy poprzez panel administracyjny, 

o) wykorzystanie google analytics, 

p) wykorzystanie systemu RSS, newsletter, 

q) mapa witryny w formacie XML, przyjazna dla wyszukiwarek 
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2) Wymagania dotyczące technologii wykonania strony: 

a. strona zbudowana w taki sposób aby była zgodna ze standardami panującymi w 

Internecie oraz ze standardami Światowej Organizacji W3C, 

b. do stworzenia strony posłuży język XHTML w standardzie STRICT lub 

TRANSITIONAL(http://www.w3c.org/TR/xhtml1/), 

c. wykorzystanie technologii PHP, ver.5.2, JavaScript, Ajax, Flash, MySQL, Google Map, 

d. wygląd strony oparty na stylach CSS, 

e. optymalizacja SEO, 

f. przyjazne linki, 

g. wspomaganie przeglądarek i systemów w celu poprawnego wyświetlania strony, 

h. witryna powinna wyświetlać się poprawnie w systemach: 

Windows/PC, 

MacOS/Apple, 

Linux. 

i. witryna powinna wyświetlać się poprawnie w przeglądarkach: 

Internet Explorer 7+ 

Mozilla Firefox 3+ 

Safari 5+ 

Opera 10+ 

Chrome 5+ 

oraz w urządzeniach przenośnych. 

 

3) Struktura serwisu: 

a. podział treści zawartych w serwisie na różne typy zawartości i zarządzanie nimi 

poprzez panel administracyjny, 

b. struktura witryny przyjazna dla użytkowników, zgodna z istniejącymi trendami 

w sieci Internet, 

c. stworzenie różnych systemów nawigacji, głównej i pomocniczych, które będzie można 

tworzyć i edytować przez panel administracyjny. Wykorzystanie w serwisie systemów 

nawigacji krokowej, stronicowej, ścieżek nawigacyjnych, menu dynamicznego, 

nawigacji drzewiastej, map witryn, w razie potrzeby katalogów, indeksów 

alfabetycznych. 

 

 

 

 

 

 

http://www.w3c.org/TR/xhtml1/


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

siedziba: Słupca, ul. Poznańska 20, 

biuro: Słupca, ul. Dworcowa 62 

www.unianadwarcianska.pl, tel. 63 241 00 73 

 
 

2. Oferty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres biura Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska”, ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca, do dnia 16 lipca 2016 r. (decyduje data 

wpływu). 

3. Zawartość oferty: 

3.1 wypełniony formularz ofertowy 

4. Termin realizacji:  30 września 2016 r.  

5. Zamawiający dokona wyboru oferty   według kryterium cenowego  z najniższą zaproponowaną 

przez oferenta ceną. 

6. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest – Iwona Suszka, tel. 63 241 00 73. 

7. Lista załączników: 

7.1. formularz ofertowy – Załącznik nr 1                

          

                                                                                                             /-/ Anita Kubicka 

                     Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 


