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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Poznań, 8 lutego 2017 r.  

Szanowni Państwo, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty 

handlowej na wykonanie usługi opracowania, uruchomienia i testowania strony 

internetowej wraz z systemem zarządzania treścią CMS dla  projektu o numerze 

umowy 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów 

komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności 

współpracy między nauką i gospodarką finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w ramach Programu DIALOG.  

 

Lista projektów zatwierdzonych do finansowania: 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/87b389ebf9c5c4be666c14dd4e26385 

0.pdf1 nr 0014/DLG/2016/10  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie usługi opracowania, uruchomienia i testowania strony internetowej 

projektu wraz z systemem zarządzania treścią CMS.  

 

Specyfikacja: utworzenie strony internetowej projektu: 

1. Wykonanie grafiki do strony internetowej oraz dostosowanie otrzymanych od 

Zamawiającego treści do poszczególnych podstron. 

2. Zaprojektowanie oraz wykonanie statycznego lub ruchomego banera poziomego.  

3. Umieszczenie zaprojektowanego banera (po uprzednim dostosowaniu wymiarów) na 

stronie internetowej. Zamawiający zapewni bezpłatny dostęp do istniejących stron na 

poziomie uprawnień umożliwiającym wykonanie powyższej operacji. 

4. Stworzenie podstron wg wytycznych Zamawiającego. 

5. Tworzenie linków między zakładkami i podzakładkami. 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/87b389ebf9c5c4be666c14dd4e26385%200.pdf1%20nr 0014/DLG/2016/10
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/87b389ebf9c5c4be666c14dd4e26385%200.pdf1%20nr 0014/DLG/2016/10
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6. Umożliwienie pobierania plików na poszczególnych podstronach wraz ze statystyką 

pobrań. 

7. Funkcja strony do wydruku. 

8. Dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS, wyposażonego w polski 

interfejs, pozwalającego na:  

 samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem, 

 przygotowanie i publikację treści w języku polskim oraz angielskim, 

 bieżącą aktualizację przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi 

komputera, 

 zarządzanie widocznością zakładek i publikacji, 

 pełną edycję tekstu (jak w MS Word), 

 dodawanie plików graficznych, tworzenie galerii zdjęć: zarządzanie rozmiarami 

zdjęć, 

 możliwość wstawiania i odtwarzania filmów pobieranych z dysku oraz z serwisów 

np. YouTube, 

 pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie (mechanizm powinien 

umożliwiać wymienne umieszczanie banerów - w formacie flash lub JPG), 

 licznik odwiedzin widoczny tylko w trybie edycji, dla administratora, ale nie dla 

odwiedzających, 

 dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie już istniejących w 

sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo, 

 tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od 

redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom 

wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych 

formatach biurowych plików tekstowych), 

 dodawanie linków do zewnętrznych stron www, 

 możliwość tworzenia wtyczek do serwisów społecznościowych, 

 podłączenie Google Analytics, 

 newsletter i formularz kontaktowy, 

 wyszukiwanie treści na stronie www, 

 generowanie dokumentów w wersji „do druku", 
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 obsługę wielu przeglądarek internetowych, 

 dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, 

 możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego 

przy pomocy przeglądarki internetowej, 

 tworzenie i zarządzanie repozytorium plików - dostęp do plików umieszczanych 

na stronie, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także 

podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na 

swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. 

9. Dostosowanie, przygotowanie ad-hoc dodatkowych modułów strony np. formularzy 

interaktywnych. 

10. Opublikowanie strony WWW w publicznej sieci Internet na serwerze wskazanym 

przez Zamawiającego, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, zapewniając 

jednakową czytelność strony we wszystkich popularnych przeglądarkach (np. IE, 

Firefox, Opera, Google Chrome itp.) oraz dostosowanie do odpowiednich wymiarów 

ekranu. 

11. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi CMS dla wskazanych przez 

Zamawiającego 2 osób. 

12. Przekazanie Zamawiającemu danych do panelu administracyjnego CMS z pełnymi 

uprawnieniami. 

13. Przeprowadzenie testów działania systemu i wprowadzania wszelkich niezbędnych 

zmian, umożliwiających ich poprawne działanie. 

14. Wprowadzenie przez Wykonawcę wejściowych danych merytorycznych 

umożliwiających uruchomienie i przetestowanie strony WWW. 

15. Witryna w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. 

16. Wykonawca dostarczy ostateczną wersję witryny wraz z kopią bazy danych na 

nośniku optycznym CD/DVD. 

17. Przygotowanie wersji responsywnej strony internetowej. 

Zleceniobiorca udzieli pomocy technicznej przy migracji na wskazany przez 

Zleceniodawcę serwer o ile zajdzie taka potrzeba, bez dodatkowych opłat. 

Przedmiot zapytania zostanie wykonany w następujących etapach: 
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1. Przekazanie założeń wyglądu i funkcjonalności witryny (ewentualne spotkanie w siedzibie 

Zamawiającego). 

2. Wykonanie oraz przedłożenie do zaopiniowania projektu szaty graficznej witryny oraz 

banera.  

3. Omówienie projektu, przekazanie uwag (ewentualne spotkanie w siedzibie Zamawiającego). 

4. Dostarczenie przez Zamawiającego testowych materiałów, mających znaleźć się na stronie. 

5. Uruchomienie testowej wersji witryny z uwzględnieniem przekazanych wcześniej uwag.  

6. Testowanie witryny - na tym etapie Wykonawca usuwa błędy wskazane przez 

Zamawiającego.  

7. Szkolenie użytkowników w siedzibie Zamawiającego.  

8. Opublikowanie witryny. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację 

treści zapytania.  

2. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

4. Kompleksowo wykonają usługę.  

5. Termin na przesłanie Oferty: 10 luty 2017 r.  

6. Oferta powinna być przesłana na formularzu zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) 

pocztą elektroniczną na adres: inncom@up.poznan.pl 

Na potwierdzenie spełnienia warunku nr 3 Wykonawca musi wykazać, że w ciągu 

ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 

okresie licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonał 

co najmniej 5 stron internetowych (Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych witryn 

internetowych). 

 

TERMIN WYKONANANIA USŁUGI 

Termin wykonania usługi: 40 dni kalendarzowych od dnia wyboru wykonawcy. 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

                 ……………………...... 

                                                    (miejscowość, data) 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………….. 
NIP: ……………………  REGON: …………………………… 
Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………………………………….. 

tel.:………………...……… faks: ………………. e-mail: ………………………………. 

OFERTA 

LP OPIS PRZEDMIOTU 

CENA 

NETTO 

STAWKA 

VAT CENA BRUTTO 

1 Opracowanie, uruchomienie i 

testowanie strony internetowej wraz  

z systemem zarządzania treścią CMS 

   

 Razem    

 

razem wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)    -  ............... zł    

razem wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................) 

1. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania 

ofert cenowych 

3. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert.  

4. Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na co najmniej 14 dniowy termin płatności, liczony od 

daty wykonania usługi 

5. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

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

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych witryn internetowych 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


