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Załącznik nr 1  
do Zapytania ofertowego nr 05/02/09/2019/TD/DUN 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1.Projekt graficzny. 
Zamawiający wymaga aby projekt graficzny został przygotowany przez Wykonawcę z 
uwzględnieniem następujących wymagań: 

 strona musi być czytelna, funkcjonalna o intuicyjnej nawigacji oraz przejrzystej i 
przystępnej formie. 

 strona powinna być wykonana w wersji polskiej i angielskiej. 
 strona internetowa powinna być wykonana w technologii responsywnej i wyświetlać 

się prawidłowo na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. 
 winny być umieszczone wymagane i dostarczone przez zamawiającego logotypy. 
 strona powinna być przygotowana pod kątem SEO i SEM. 
 strona powinna posiadać przyjazny interfejs i spełniać wymagania WCAG 2.0. 
 strona powinna być wyposażona w system CMS umożliwiający samodzielne 

zarządzanie stroną, jej wyglądem i zawartością przez Zamawiającego, bieżące 
aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafiki, umożliwiający rozbudowę 
strony zarówno poprzez poszerzenie o dodatkowe działy i podstrony, jak i przez 
dodawanie i usuwanie, podmienianie załączników w postaci plików w programach 
WORD, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych. 

 strona powinna mieć możliwość przełączenia języków oraz możliwość stworzenia 
odpowiedników w wersji angielskiej (użytkownik powinien mieć możliwość wyboru 
języka polskiego lub angielskiego po wejściu na stronę). 

 
2.  Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki z systemem strony 
zgodnie z  zaakceptowanym projektem graficznym. 
Zamawiający żąda aby przedmiotowe prace programistyczne spełniały następujące 
wymagania: 

 Strona powinna być oparta o system zarządzania treścią CMS o podstawowych 
parametrach: 

o intuicyjna obsługa przez Użytkowników CMS pozwalająca na samodzielne 
bieżące zarzadzanie treścią i grafiką oraz ich układem,  

o system pozwalający na rozbudowę strony www przez osoby posiadające 
podstawowe umiejętności obsługi komputera poprzez m.in. tworzenie i 
dodawanie nowych działów i podstron, nowych załączników, publikowanie 
materiałów, 

o modyfikację i dodawanie nowych materiałów  za pomocą prostych w obsłudze 
interfejsów użytkownika w postaci stron www, dodawanie nowych działów i 
podstron oraz modyfikowanie i usuwanie już istniejących w sposób intuicyjny i 
zapewniający bezpieczeństwo, 
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o system CMS ma posiadać możliwość dodawania plików do treści strony (*.pdf, 
*.doc, *.xls, *.jpg, itd.), 

o system CMS ma posiadać wbudowaną obsługę szablonów graficznych, 
o dodawanie/edycja treści musi uwzględniać fakt, iż Użytkownicy będą kopiować 

treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office Word, Open Office, tak więc przy 
kopiowaniu treści powinno następować automatycznie czyszczenie treści do 
postaci czystego tekstu/kodu HTML z dozwolonymi tagami, 

o wyszukiwanie treści na stronie www, 
o obsługę z najnowszych wersji przeglądarek internetowych IE, Opera, Mozilla 

Firefox, 
o dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, 
o blokowanie możliwości edycji danej strony w czasie, kiedy inna osoba już ją 

edytuje, 
o przyznawanie uprawnień dostępu na zróżnicowanych poziomach: 

Administratora systemu CMS, Redaktorów systemu CMS. 
 Technologia wykonania strony powinna pozwalać na jej rozbudowę w przyszłości o 

kolejne moduły.  
 W chwili odbioru przedmiotu zamówienia, strona powinna zawierać minimum 3 

podstrony poszczególnych, wydawanych tytułów, a w ich ramach zawierać kolejne 
podstrony (informacje o czasopiśmie, zasady recenzowania, etyka wydawnicza, 
odpłatność, zespół redakcyjny, aktualny numer, archiwum – przeniesione przez 
Wykonawcę ze strony Zamawiającego: www.pimr.eu, zgłoszenie artykułu, 
zamówienie, kontakt). 

 Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania 
instalacji dodatkowego oprogramowania (np. pluginu Adobe Flash Player). 

 Strona powinna posiadać możliwości samodzielnego stworzenia nieograniczonej 
liczby kategorii  głównych i podkategorii. 

 Formularz kontaktowy w zakładce „kontakt”. 
 Ruchoma (interaktywna) mapa Google w zakładce „kontakt”. 
 Ruchoma animacja na stronie głównej. 
 Możliwość utworzenia galerii zdjęć. 
 Integracja z portalami społecznościowymi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) 
 Certyfikat bezpieczeństwa SSL. 
 RODO, polityka prywatności. 
 Informacja o plikach cookies. 
 Optymalizacja techniczna z zakresu szybkości strony. 
 Funkcjonalność (moduł) zamawiania wydawnictw. 
 Podstrony  produktowe wydawnictw powinny posiadać archiwa. 

 
3. Wdrożenie serwisu 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z 
wdrożeniem strony: 

 Przeniesienie na nowoutworzoną stronę wydawnictwa treści dostępnych na stronie 
Zamawiającego (www.pimr.eu): informacje o czasopiśmie, zasady recenzowania, etyka 
wydawnicza, odpłatność, zespół redakcyjny, aktualny numer, archiwum wraz z  

http://www.pimr.eu/
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zawartością (import numerów archiwalnych), zgłoszenie artykułu, zamówienie, 
kontakt. 

 Uruchomienie serwisu zgodnie z zatwierdzonym projektem. 
 Konfiguracja serwisu na serwerze Zamawiającego. 
 Przeszkolenie dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu obsługi i funkcjonowania 

systemu CMS 
 12 miesięczna gwarancja na działanie strony od daty odbioru strony. 
 Wykonawca zapewni konsulting w zakresie obsługi systemu i naprawy serwisowe 

witryny w razie wystąpienia błędów na stronach w ramach rocznej gwarancji. 
 Dostarczenie instrukcji obsługi oraz konfiguracji systemu CMS w wersji elektronicznej. 
 W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych, 

multimedialnych Wykonawca musi posiadać do nich prawa autorskie. Wraz z zakupem 
strony internetowej z systemem CMS Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw 
wykorzystania tych elementów. 

 Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace 
programistyczne, graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia projektu 
strony internetowej zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem 
strony. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


