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ŚWIERZNO, dn. 13.08.2014 r. 
 
 
Znak sprawy: INF.041.4.2013 
 
         

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
Gmina Świerzno z siedzibą w Świerznie, Świerzno 13, 72-405, w ramach projektu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno” realizowanego na postawie umowy numer: 

POIG.08.03.00-32-486/13-00 zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Gminą 

Świerzno, zaprasza do złożenia oferty na: 

 
Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usługi zaprojektowania, wykonania, aktualizacji , administracji i hostingu strony 
internetowej projektu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 

Gminy Świerzno”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
 

Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej  
- projekt nr POIG.08.03.00-32-486/13-0 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy: świadczenia usługi zaprojektowania, wykonania, 

aktualizacji, administracji i hostingu  strony internetowej projektu 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2007 nr 223 

poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Projekt i wykonanie  strony internetowej projektu 

2) Aktualizacja, administracja i hosting strony internetowej projektu 
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Dodatkowe wymagania: 
 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania strony internetowej i administracji. 

2. Wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia:  
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony internetowej projektu w formie elektronicznej 
wraz z zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej oraz podstron, a ponadto 
systemu linków i banerów wraz z ich wzajemną hierarchią powiązań, zgodnie ze szczegółowymi 
wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi poniżej. Wykonawca zobowiązuje się 
również do uruchomienia wykonanej strony, utrzymania hostingu, administrowania i jej 
aktualizowania.  
 
Struktura strony internetowej projektu: 
1) strona internetowa projektu powinna zawierać stronę główną, zakładki / podstrony takie jak: 
„Aktualności”, „O projekcie”, „Przystąpienie do projektu”, „Galeria”, „Kontakt”, 
2) branża: Projekt finansowany prze UE, 
3) rodzaj: strona o charakterze informacyjnym, 
4) czas utrzymania: 05.09.2014 r. – 30.12.2015 r. wraz z hostingiem.  
Wymagania dotyczące wyglądu strony: 
1) przejrzystość i czytelność, 
2) wygląd klasyczny, adekwatny do tematyki strony, 
3) grafika oraz kolory powinny być spójne z systemem identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii 
Spójności dla programu POIG, 
4) strona www musi być kompatybilna z przeglądarkami internetowymi (IE, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Opera, Safari) i systemem użytkownika. Technologie użyte do budowy strony powinny 
zapewnić poprawne wyświetlanie jej na wszystkich urządzeniach (komputer, laptop, tablet, 
smartphone), systemach i oprogramowaniach, oraz szybkie ładowanie strony, 
5) tekst i linki wyraźne, 
6) strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w standardowej rozdzielczości, umieszczona 
centralnie, 
7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości.  
Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 
1) strona w języku polskim, 
2) strona internetowa utworzona z systemem zarządzania treścią (CMS), 
3) strona musi być w pełni zarządzana z panelu administracyjnego dostępnego dla użytkowników o 
określonych uprawnieniach, 
4) panel administracyjny umożliwia samodzielne dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron 
z użyciem edytorów WYSIWYG z możliwością podglądu strony przed jej opublikowaniem, edytor 
powinien pozwalać na wstawienie własnego kodu HTML oraz PHP. Edytor WYSIWYG musi mieć 
możliwość obsadzania tabel, grafik oraz obiektów FLASH  
w treści strony. Wszystkie obrazy wstawione do treści strony w danym artykule wyświetlają się jako 
galeria. Umożliwienie dodania/edycji/zmiany tytułu, słów kluczowych oraz opisu dla każdej 
podstrony/artykułu, 
5) panel administracyjny musi zezwalać na budowanie hierarchii menu z możliwością podpięcia pod 
dowolną podstronę jak i strony zewnętrzne,  
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6) panel administracyjny umożliwia obsługę plików do pobrania i galerii – dodawanie, usuwanie, 
budowanie hierarchii katalogów, 
7) panel administracyjny umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie użytkowników z kontrolą ich 
uprawnień na poziomach, które można będzie samemu dodawać, edytować, usuwać. Równocześnie z 
dodaniem użytkownika do systemu jest dla niego automatycznie tworzone konto do obsługi poczty e-
mail. Przy zmianie hasła użytkownika, automatycznie zmienia się także hasło do jego skrzynki 
pocztowej, 
8) wszystkie treści zamieszczone na stronie, będą miały możliwość generowania ich do dokumentów 
PDF oraz wersji do wydruku, 
9) strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiające zmianę jakiejkolwiek jej części 
przez osoby trzecie, 
10) panel administracyjny pozwala na konfigurację i obsługę dodatkowych modułów takich jak 
„wsparcie dla BO” oraz Newsletter, 
11) strona zawiera moduły (wszystkie w pełni obsługiwane w panelu administracyjnym): 
a) ostatnio dodane artykuły na stronie, 
b) najczęściej czytane artykuły na stronie, 
c) polecane artykuły, zmieniające się cyklicznie początkowe fragmenty artykułów umożliwiające 
bezpośrednie przejście do pełnej treści, 
d) galerie z podziałem na katalogi, 
e) kalendarz, 
f) licznik gości, statystyki odwiedzin 
g) sonda/ankieta, 
h) banery w nagłówku strony, 
i) newsletter z możliwością wyboru w panelu administracyjnym do których adresów ma być wysyłana 
wiadomość, moduł obsługiwany automatycznie przez system, 
j) polecane strony internetowe, 
k) kanał RSS uwzględniający tylko wybrane treści/artykuły, 
l) wyszukiwarka przeszukująca w treści zawarte na stronie, 
m) formularz kontaktowy (umożliwiający wysłanie wiadomości e-mail do administratora), 
n) moduł umożliwiający sprawdzanie jakości i prędkości łącza, dostępny po zalogowaniu użytkownika, 
o) mapa strony w postaci plików xml z szablonami xsl zoptymalizowana pod wyszukiwarki 
internetowe, linki do mapy umieszczone w stopce strony, 
p) wtyczka do portali społecznościowych, 
12) strona musi obsługiwać system szablonów, 
13) strona musi umożliwiać pełnej integracji z forum, o ile zajdzie konieczność jego wstawienia, 
14) na stronie mają działać wyłącznie „przyjazne linki”, 
15) strona musi być podpięta pod statystyki odwiedzin strony dostępne z panelu administracyjnego, 
16) informacja o wykorzystywaniu plików cookie o ile takie będą.  
Wykonawca zapewni każdemu użytkownikowi konto pocztowe o pojemności min. 1GB, do obsługi 
konta pocztowego, na serwerze powinna być zainstalowana odpowiednia aplikacja.  
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Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 05.09.2014 r. 

 

Termin związania ofertą: 
30 dni od upływu terminu składania ofert 
 
 
Termin składania ofert:  25.08.2014 
 
 
 
Miejsce składania ofert: 
Siedziba Zamawiającego:  
Biuro Projektu – południowe skrzydło Pałacu w Stuchowie 
Stuchowo 51 
72-405 Świerzno 
Pokój nr 1 ( parter)  
 
Zamawiający będzie brał pod uwagę: 

1. Cenę brutto opracowania strony internetowej projektu. 
2. Cenę brutto aktualizacji, administracji i hostingu strony internetowej projektu przez  

okres trwania projektu. 
 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków oferty złożonych przez Oferentów. 
 
 
Wymagania formalne: 

Wykonawca określi cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto wykorzystując do tego 
celu formularz oferty. 

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. 
Ceny podane przez Wykonawcę nie podlegają zmianom w trakcie realizacji umowy. 

Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  
Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

Ceny należy podać w walucie polskiej. 
Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna 

być zaadresowana następująco:   
 

Gmina Świerzno Biuro Projektu 
Stuchowo 51,  

72-405 Świerzno 
pokój nr 1 

 
„Świadczenie usługi projektu, wykonania, aktualizacji, administracji i hostingu strony internetowej 

projektu” 
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Dokumenty, jakie wykonawcy zobowiązani są przedstawić wraz z ofertą (zał. 1): 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku firmy), jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie 
jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty 
załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony 
przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być 
ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające 
pełnomocnictwa lub notariusza. 

 
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
niniejszym zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający może nie przyznać  
zamówienia jeśli oferta najkorzystniejsza nie będzie odpowiadała interesowi publicznemu. 
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie 
termin zawarcia umowy. O wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni na 
pisemnie lub za pomocą telefaxu lub drogą elektroniczną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
w niniejszym postępowaniu. 

 
 
 

Wójt Gminy Świerzno 
 

Krzysztof Atras 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1_formularz ofertowy, 
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Załącznik nr 1  

Znak sprawy: INF.041.4.2013 

 
 ...........................................  
  /pieczęć Wykonawcy/ 
 

OFERTA 
 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................  

Z siedzibą w .................................................................................................................................   

  ...................................................................................................................................................  

Posiadający/-a REGON  ........................................  NIP ..................................................................  

na: 
Świadczenie usługi projektu, wykonania, aktualizacji, administracji i hostingu strony internetowej 

projektu w ramach projektu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy 
Świerzno”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  

oferuję, iż przedmiot zamówienia wykonam za: 

 

Dodatkowy opis: 

  ...................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

Przedmiot 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 

1. Usługa 
opracowania 
strony 
internetowej 

2. Aktualizacja, 
administracja i 
hosting strony 
internetowej 
projektu 

    

 
Łącznie 

 
 

  



               

                         

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Gminie Świerzno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,                                                                                 
Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki,                                                                                                                                 

Działanie 8.3.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” 
 

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest: 

.................................................................. tel. .................................... email ............................ 
 
 W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: 
 
 .................................................................    

Oświadczam, że zdobyłem/-am niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
Uważam się za związanego/związaną niniejszą ofertą przez okres  
30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Ofertę niniejszą składam na........... kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do formularza oferty są: 
 
1.   .......................................  

2.   .......................................  

3.   .......................................  

 
 
 
  ............................. ,___.___.2014 r.               ...............................................................................  
                                                                         /podpis Wykonawcy/ 

 

 


