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Ryki, dnia 19 maja 2016 r.

ZAPROSZENTE

DO SKI,ADANIA OFBRT CENOWYCH NA USLUG4 WYKONANTA
STRONY INTERNETOWEJ

I. Zamawiaj4cy: StowarzyszenreLokalna Grupa Dziatania,,LepszaPrzyszlo{6
Ziemr Ryckiej" zsiedzibq,w Rykach, ul. Wycz6lkowskiego 10A,08-500 Ryki,
NIP: 5060081364, REGON: 060436179 , KRS 00003 12563 tel./fax 8l 8652095, e-

mail: l.con.r

II. OkreSlenie trybu zam6wienia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapT4ania w rozumieniu ustawy z dnia29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tekst jednolity Dz.U.22015 r.,poz.
2r64t.

Regulamin zam6wieri publicznychzatwierdzony Uchwal4 Nr 1712014 Walnego Zebrania
Czlonk6w Stowarzyszenia LGD ,,Lepsza PrzyszloSi ziemt Ryckiej" z dnia 12.06.2014

III. OkreSlenie przedmiotu zam6wienia

1. Wykonanie projektu graficznego strony gl6wnej i podstron serwisu wraz z elementami
towarzysz4cymi Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcg z
uwzglgdnieniem nastgpuj 4cych wymagari :

1) Wyglad strony: czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.

2)P r zy gotowanie ani m acj i/e fekt6w, wplywaj 4cych na atrakcyj no S i strony.

3) Umieszczenie wymaganych logotyp6w i sformulowari zgodnie z Ksigg4 wizualizacjr
Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich nalata20l4-2020. Z chwil4 zakupu projektu strony
Zamawiajqcy wymaga uzyskania pelni praw do wykorzystania tych element6w (m.in. grafika
i wizuahzacje uzyte na stronie www, itp.)

Zamawiaj4cy przekale wykonawcy do 7 dni od podpisania umowy wszelkie niezbgdne
nraterialy tekstowe i graftczne niezbgdne do przygotowania strony internetowej.

Wykonawca przedstawi na etapie prac 3 projekty grafrczne (z mozliwoSci4 modyfikacji
graficznej wybranego projektu), na podstawie kt6rych Zamawiajqcy wybierze projekt do
realizacjr w ci4gu 3 dni od otrzymaniaprojekt6w.

2. Wykonanie prac programistycznych obejmuj4cych integracjg grafiki i systemu strony
zgodnie z zaakceptowanym proj ektem grafi cznym
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1) Technologia wykonania strony internetowej musi pozwalac na jej rozbudowg oraz na

twolzenie dodatkowych modul6w w przyszloSci.

2) Strona musi spelniai wymogibezpieczeristwa uniemozliwiaj4c ingerencjg w jej treSi os6b

nieupowaznionych.

3) Strona internetowa musi urnozliwiai prawidlowe dzialanie dla uzytkownik6w
nastgpuj4cych

plze gl4darek internetowych :

! Microsoft Internet Explorer (od wersji 7 iwyzej),

! Mozilla Firefox (od wersji 3.5 i wyzej),

! Opera (od wersji 9.6 i v,ryZej),

! Google Chrome (od wersji 5.0 i wyzej),

n Safari (od wersji 5.0 i wyzej).

W przypadku uzytkownik6w korzystaj4cych ze starszych przegl4darek na stronie powinien
wySwietlid sig komunikat o sposobie poprawnego wySwietlania portalu oraz wersji
przeglEdarek, do kt6r'ych strona internetowa jest zoptymalizowana.

4) Strona internetowa musi zostac zaprojektowana, zoptymahzowana i wdrozona zapewnrajEc
jej dobr4 indeksowalnoi;t przez wyszukiwarki internetowe w tym: google, yahoo!,bing.

5) Wymagana jest konstrukcja strony internetowej w oparciu o system zarz4dzanra treSci4
(CMS - Content Management System) w pelni zarzydzanaprzez panel adrninistracyjny.

6) Utworzenie stlony internetowej nie moze sig wi4zac z oplalami licencyjnyrnr oraz innymi
kosztami zwr4zanymi z zakupieniem dodatkowego oprogramowania umozliwiaj4cego jej
poprawne dzialarie lub urnozliwiaj4ce poprawne zarzqdzanie systemem wprowadzania treSci.

7) System Zarzqdzania TreSci4 musi by6 wyposazony w polski system graficznej edycji tleSci
stron internetowych umozliwiaj4cy wygodn4 edycjg tekst6w, element6w graficznych,

wstawianie i folmatowanie tabel, kontrolg link6w do stron wewngtrznych, kontrolg nad

struktur4 serwisu podczas tworzenia stron www. KaZda strona edytowana moze zawierac
rnoduly edytowane przy pomocy,,tradycyjnych" formularzy.

8) CMS musi umozliwiad m.in. samodzielne:

a) dodawanie, edytowanie, usuwanie calych podstron,

b) zamieszczanie, usuwanie zdjg(,, plik6w audio-video

c) dodawanie, edytowanie, usuwanie tekst6w,

d) zamieszczanie, usuwanie plik6w do pobrania.
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Dodatkowo CMS powinien umozliwiai obejrzenie przedmiotowej podstrony przed jej
ostateczn4 publikacj 4;

9) System zaru4dzania treSci4 musi zapewniac zrolnicowany poziom uprawnieri dostgpu do

strony na conajmniej dw6ch poziomach:

a) Administrator - osoba odpowiedzialnazazarzqdzeme calym systemem, w tym tworzenie,
ed ytowanie, usuwanie, publikowanie treSci, grafi k, zal4cznrkow, dzialow, podstron,

dodawanie i usuwanie uzytkownik6w i nadawanie im praw dostgpu, dodawanie podstron.

b) Redaktor - osoba odpowiedzialna za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie
treSci, grafik, zalqcznrkow na okreSlonych podstronach.

10) Systern zarzqdzania treSci4 musi posiada6 wbudowany edytor typu WYSIWIG do

formatowania treSci (posiadaj4cy co najmnrej trzy tryby: edycyjny, tryb podgl4du HTML,
tryb podgl4du stlony-preview).

Wszelkie operacje na treSci artykul6w powinny byi przeprowadzane za poSrednictwem tego

edytora. Edytor powinien urnozliwia6 swobodne osadzanie plik6w (artykul6w, dokument6w,
plik6w, zdjgc, formularzy, itd.) w treSci strony bez znajomoSci kodu jgzyk6w skryptowych
orazbez konieczno6ci wpisywania Sciezek do dokument6w ulokowanvch na lokalnvm
systernie plikow.

l1) Systern zaru4dzama1reSci4 musi posiadai mozliwoS6 wyboru przez administratora
dowolnej konfiguracji wySwietlania na stronie artykul6w w danym dziale (datarni: rosn4co i
malej4co, wg. priorytetu, alfabetycznie) orazbyc przeszukiwalny wedlugrolnych kryteri6w,
m.in. nazwy pliku, tytulu, daty, godziny, ID artykutu.

12) Strona internetowa ma umozliwiai latw4 aktualizacjg i mozliwoSd uzupelniania danych
pr zez prac ownik6 w Zamaw raj4c e go.

13) Strona internetowa musi umo2liwia6 latw4 rozbudowg struktury oraz posiadai mozliwoSi

dodanial zmianylskasowania sekcj i/kate gorii/artykulu.

14) Strona internetowa musi dawad mozliwoSi nadawania uprawnieri do dowolnej galgzi
struktury dla poszczeg6lnych uzytkownik6w lub grup uzytkownik6w.

l5) Strona internetowa musi wspierad tworzenie i obslugg formularzy, w tym obsluguj4cych
zalqczanie plikow z komputera uzytkownika.

16) CatoSc powinna posiadad system statystyk umozliwiaj4cych prowadzenie monitoringu
oglqdalnoSci.

17) Strona internetowa musi miei mozliwoS6 publikacjr zalqcznik6w w postaci plik6w MS
Off-rce 2000120031200712010, rtf, odt, plik6w tekstowych, plik6w pdf, jpg, gif, png, swf,, mpg,
mpeg, mp3, avi, wmv, zip, w oraz innych plikow dowolnego formatu i okreSlonego

rozmiaru.

Strona 3 z 6



* ['*i'.,;
Wi4lrki(tl

E*rlair,!r tvravs,: e!k'y
rx rr..z P.::w(u Ot3:1.dr! yriDjrhkn

,rr lillil 2014 ?6:10

18) Musi istnied mozliwoSi tworzenia dowolnych formularzy na potrzeby serwisu, w tym
wysylania informacji, przy u?ycil formatki WWW: ,,Napisz do nas" - odpowiedzi powinny

zoslac zapisane w bazie aplikacji oraz wyslane na wskazane adresy e-mail. Tworzenie
formularzy rnusi odbywa6 sig bez koniecznoSci znajomoSci jgzyk6w kodowania stron

internetowych.
19) Strona internetowa powinna aulomatycznie dostosowywa6 sig do rozdzielnoSci monitora.

20) Zapewnione musi byi peine zarzqdzanie systemem baner6w na calej stronie. Mechanizm
powinien urnozliwiai wymiennie umieszczanie baner6w (w formacie flash i JPG).

21) Musi by6 zapewniona mozliwoSi wyszukiwania treSci na portalu.

22) Musi byi zapewniona mozliwoSd przeformatowania publikacji na stronie na format do

dluku.

23) W ramach realizacji zam6wienia Wykonawca bgdzie zobowt1zany do wstgpnego

uzupelnienia strony treSci4 przygotow anq przez Zleceniodawcg.

- Wstgpny zakres podstron:

Strona gl6ma zawieraj4ca elementy okreSlone w ksigdze wintahzacji PROW 2014-2020,

a) Strona Gl6wna - podstrony: LGD, Czlonkowie,Wladze, Sarnorz4dy, Projekty,

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez SpolecznoSt nalata2016-2022,

Regulaminy
b) Nabory wniosk6w - podstrony: Ogloszenia, Harmonogram naboru wniosk6w,

Zasady przyznawania pomocy, Wyb6r projekt6w

c) Zam6wieniapubliczne,

d) Materiaiy audio-video,

e) Galeria,

0 Kontakt,
g) Dokunenty do pobrania - podstrony: Statut LGD, Procedury, Regulamin Rady,

Kryteria wyboru operacji

h) Logotypy Gmin Czlonkowskich zapoSrednictwem kt6rych bgdzie mozliwe
przekserowanie na ich strong internetow4,

i) Wydarzenia
j) Publikacje

k) Tulystyka - podstrony: Baza noclegowa i gastronomiczna, Zabytki Zierm Ryckiej,

KGW, Agroturystyka, Rgkodzielo, Stadniny, Trasy turystyczne, Rzemioslo, Sztuka

Uslugi
l) Legislacja - podstrony: ustawy, rozporz4dzenra

m) Materialy informacyjne i szkoleniowe

n) Formularze

o) Istniej4ca strona internetowa ma stanowi6 Archiwum
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ZITMIRYO(IEJ

Strona 4 z 6



4.

5.

uPlz| PnzYrrms(

ZITMIRY(KIEJ

W wycenie proszg ujq(, przygotowanie projektu graficznego, wstgpne uzupelnienie treSci4,
dob6r'sl6w kluczowych do pozycjonowania, przystosowanie do urzqdzeh mobilnych
(ninimalna szerokoSd ekranu to 1024 px - tablety 10 i 7 calowe) oraz wszystkie inne koszty
zwiqzane z wykonaniem strony, z uwzglEdnieniem szczeg6lnoSci ponizszych zapis6w:

a) Wdro2enie serwisu Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca pzeprowadzil nastgpuj4ce
prace zwiqzane z wdrozeniem strony: - Uruchomienie serwisu zgodnie z zatwierdzonym
projektern na serwerze Wykonawcy.

b) Wszystkie dane do logowania typu login, haslo maj4 byi przekazane Zamawiaj4cernu.

c) Zamawialqcy zleca wykupienie serwera, a koszt nale|y uwzglgdnii w cenie oferty.

3. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesigcy licz4c od daty
podpisania ostatecznego protokolu zdawczo-odbiorczego, sporzEdzonego w siedzibie Biura
LGD w Rykach przy ul. Wycz6lkowskiego 10A.

Wykonawcaprzeka2e instrukcjg logowania, zamieszczania i publikacji informacji.

Wykonawca przeszkoli osoby w siedzibie Zamawiaj4cego.

6. Wykonawca zobowi4zuje sig do:

a) Utrzymania na serwerze opublikowanej wersji strony (hosting) orazutrzymanie unikalnej
domeny.pl przez okres 5 lat.
b) Pozycjonowanie strony.
c) O ile zajdzie taka potrzeba, Zamawiajqcy maj4 prawo wykorzystai produkt w ramach
utrzymania strony na innych serwerach, bez dodatkowych oplat.
d) Zleceniobiorca udzieli pomocy technicznej przy migracji na wskazany przez
Zleceniodawc6w serwer o i\e zajdzie taka potrzeba, bez dodatkowych oplat.
e) Po uplywie 5 lat przekazanie wyeksportowanej zwieraj4cel cal4 treSd wraz zplikami
2r6dlowymi i graficznymi wersjg strony internetowej (wrazzbaz4danych) umo2liwiaj4c4
bezproblemow4 samodzielnq instalacjg na nowym serwerze.

Termin wykonania zam6wienia
Finalny termin wykonania uslugi to l6 czerwca2076 r.

V. Minimalne wymagania dla wykonawcy, kt6rych spelnienie jest niezbgdne
wyboru oferty

W postgpowaniu mog4 brac udzial Wykonawcy,kt6rzy:

l. posiadaj4 uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeZeli
ustawy nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnief,

2. posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponuj4 potencjalem technicznym
osobami zdolnymi do wykonywania zam6wienia,

IV.

dla
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3. znajduj4 sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaiqcej wykonanie zam6wienia.

4. wyka2q doSwiadczenie w zakresie realizacji stron internetowych opartych na CMS

WordPress, podaj4c linki do wykonanychprzez siebie stron z okresu ostatnich trzechlat.

VI. Spos6b przygotowania oferty

| . Kazdy wykonawc a mohe z\oZyc tylko jedn4 ofertg.

2. Oferta musi byi zLohona na formularzu udostgpnionym przez Zanaw iajqce go.

3. Oferta powinna byc przeslana za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres email:

lgil"fv lub zlohonaosobiScie w biurze Zamawrajqcego, przy ul.
Wycz6lkowskiego 10A, 08-500 Ryki.

VII. Termin skladania ofert

Terrnin zLohenia of'erly uplywa z dniem 23 .05.2016 r. o godz. 14.00. Oferty zlolone po

terminie nie bgd4 rozpatrywane.

VIII. Kryterium wyboru oferfy

Zanawiaj4cy wybierze wykonawcg na podstawie zLoAonych ofelt wg:

1. cena - gwarancja niezmienno6ci oferty do kot'rca realizacjr zadanra

2. doSwiadczenie w opracowywaniu serwis6w internetowych opartych na CMS WoldPress.

IX. Dodatkowe informacje:

Osob4 uprawnionq do kontaktu z wykonawcami jest Anna W4sowska tel. 606 835 659,

inforrnacje w sprawie zaproszenia udzielane bgd4 w dni robocze

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do rezygnacji zrealizacji zadania bez wyboru

kt6rejkolwiek ze zlolonych ofert bez podania przyczyny.
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