Załącznik 4 do zapytania ofertowego nr 4/2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa przygotowanie i tłumaczenia strony internetowej.
Wykonawca jest zobowiązany stworzyć stronę internetową w czterech wersjach językowych
(polski, niemiecki, angielski, japoński). Projekt będzie zawierał system zarządzania treścią (CMS)
oraz będzie responsywny (RWD) -przystosowany do urządzeń mobilnych typu smartfony i tablety
Czas realizacji (oddania przygotowanej strony) – do 30 listopada 2019r.
Wykonawca zobowiązany będzie do udziału, na każde wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach
dotyczących realizacji szkoleń. Spotkania odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego, w
Przeworsku. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie spotkania najpóźniej 48 godzin przed
datą spotkania.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w
ramach którego ogłoszone zostało niniejsze postępowania oraz dokumentacją konkursową do niego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnie praw autorskich i majątkowych do wytworzonych w
trackie realizacji przedmiotu zamówienia prac i utworów.
Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Zamawiającego bez uwag i
zastrzeżeń końcowy protokół odbioru prac, po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia.
I. Wykonawca zaprojektuje szatę graficzną, zapewni copywriting zawartości strony internetowej.
Wymagania do strony internetowej:
- szata graficzna: uniwersalna, nie kolidująca z upodobaniami odbiorców z Japonii, Izraela, Krajów
UE;
- zawartość strony internetowej: copywriting tekstów o firmie;
- możliwość edycji strony w zakresie: pogrubianie, pochylanie, podkreślanie; wstawianie obrazków,
wstawianie linków zewnętrznych; wstawianie plików do pobrania; wustowanie, do lewej, do
prawej, do środka; tworzenie i edycja tabel;
- możliwość wstawiania nagłówków, prezentacja filmów;
- oznaczenie strony logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Flaga UE z napisem
Unii Europejskiej musi być widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, bez
konieczności przewijania strony w dół. Zamieszczenie na stronie internetowej krótkiej informacji na
temat realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,
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działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, zgodnie z
regulaminem

MPG,

dostępnym

na

stronie

https://www.mr.gov.pl/media/15466/2_Regulamin_MPG.pdf. Opis musi zawierać informacje na
temat celów projektu, planowanych efektach, wartości projektu oraz wkładzie Funduszy
Europejskich (Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich potrzebnych
informacji w tym zakresie).
II. Wykonawca wykona prace programistyczne, implementację szaty graficznej, tłumaczenia
Do zadań Wykonawcy będzie należało:
1. Napisanie kodu serwisu internetowego zawierającego:
a) CMS
- CMS oparty na HTML,
- Edytor rozwijanego, multi-levelowego menu (do 3-4 poziomów),
- Front-end przeznaczony dla odwiedzających (każdy widzi zawartość serwisu),
- Back-end (panel CMS) przeznaczony dla osób uprzywilejowanych, w którym mają znaleźć się
narzędzia do dodawania/edycji/usuwania poniższych modułów,
- Dodawanie podstron,
- Opcja dodawania podstron - możliwość wyboru rozkładu strony z kilku dostępnych,
- Podobnie jak w aktualnościach - edytor WYSIWYG z edycją kodu źródłowego HTML podstrony
- Uploader plików, które można umieszczać na podstronach
- Popularne formaty typu pdf, xlsx, docx itp. przy odnośniku do pobrania powinny posiadać
odpowiadającą im ikonę,
c) Framework Kohana 3.2.
d) Wykonanie technologii RWD
e) Strona przetłumaczona na język angielski, niemiecki, japoński (wersja bazowa język polski)
- Tłumaczenie z poziomu panelu CMD (każdy język w oddzielnym pliku)
- Użytkownik ma możliwość zmiany języka w każdej chwili, za pomocą widgetu znajdującego się
na stronie
f) Slajder
- Możliwość dodawania/usuwania zdjęć do slajdera do poziomu panelu CMS
- Każdy slajd ma mieć możliwość ustawienia hiperłącza przenoszącego po kliknięciu
- Automatyczne dostosowanie rozmiaru zdjęcia oraz wagi
- Możliwość ustawienia interwału czasowego pomiędzy kolejnymi slajdami
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g) Banery
- Zakotwiczenie miejsc na banery
- Dodawanie/usuwanie banerów z poziomu menu
- Automatyczne dostosowanie wymiarów uploadowanych zdjęć
- Akceptowanie zdjęć/ animiacji w popularnych formatach (jpg, bmp, png, tiff, gif, swf)
h) Aktualności
- Dodawanie/ edycja/ usuwanie aktualności z poziomu panelu CMS- WYSIWG z edycją kodu
źródłowego HTML
- Do każdej aktualności dodawanie dedykowanych targów, słów kluczowych
i) Newsletter
- Możliwość zapisania się za pomocą widgetu znajdującego się na stronie głównej
- Eksport bazy adresów e-mail do popularnych formatów (doc, xls, csv)
j) Zaplecze SEO w panelu CMS
- Modyfikacja kodu google analytics, baidu, weibo
- Konfiguracja z metadanych strony
k) Integracja z Facebook
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