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Koszęcin 14.09.2016r.

KONKURS OFERT 03/2016
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Utworzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska””
Termin realizacji:
09.2016r. – 12.2028 r.,
w tym:
 Opracowanie i uruchomienie strony internetowej – do 04.10.2016r. ;
 Obsługa i aktualizacja strony – od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2028
Szczegóły oferty:
I.
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Stworzenie aplikacji (strony) internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS),
spełniającej następujące warunki:
Wykorzystanie narzędzi HTML5, CSS3 lub JAVA, JAVASCRIPT + AJAX, współpraca z bazami
danych open source, zgodność ze standardami W3C WCAG 2.0.
Projekt graficzny musi być spójny i przejrzysty oraz zawierać wszelkie niezbędne elementy szaty
graficznej, która musi być opracowana we współpracy z Zamawiającym.
Stworzenie kontrastowej wersji strony dla osób słabowidzących
Edytowanie treści (zawartości) strony musi być możliwe za pośrednictwem narzędzi, które nie
wymagają znajomości HTML oraz CSS od użytkowników.
Funkcja WYSIWIG
Wysyłanie Newslettera
Funkcja okna wyszukiwarki
Strona musi być responsywna
Umożliwienie integracji z serwisami: Facebook
Modułowa konstrukcja strony musi zapewnić możliwość jej rozbudowy
o
dodatkowe pola, zakładki, menu, banery itp., w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie
realizacji projektu.
Wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (np.
zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.).
Hosting aplikacji – aplikacja internetowa w trakcie realizacji projektu musi zostać uruchomiona i
utrzymana na dedykowanym serwerze (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie serwera
wirtualnego) o następujących parametrach:
Procesor nie mniej niż 1 GHz;
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Pamięć RAM nie mniejsza niż 512 MB;
Minimum 50GB powierzchni dyskowej;
Pełny dostęp do konta superużytkownika;
System operacyjny GNU Linux lub Windows;
Brak limitu transferu danych;
Lokalizacja serwera na terenie RP;
Łącze o prędkości minimum 20 Mb/s (upload/download);
Dostęp do konta poprzez SSH.
Obsługa aplikacji oraz serwera na potrzeby projektu:
Dyspozycyjność oraz wsparcie techniczne w trakcie realizacji projektu we wszystkich dniach
roboczych w godzinach od 800 – 1700, telefonicznie,
w sprawach związanych z
funkcjonowaniem strony ;
Konfiguracja, instalacja, dostosowanie serwera pod potrzeby aplikacji internetowej ;
Zakup, konfiguracja oraz utrzymanie jednej domeny na czas realizacji projektu (koszt wliczony
do wynagrodzenia Wykonawcy);
Administracja, optymalizacja, konfiguracja serwera pod kątem działania aplikacji, w tym
wszystkich danych z częstotliwością ;
Bieżąca administracja serwera pod kątem bezpieczeństwa ;
Koordynacja przebiegu merytorycznego projektu z aktualnością danych na stronie internetowej –
stała współpraca z koordynatorem projektu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, w
formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być
podpisana przez oferenta.
Do oferty powinien być dołączony proponowany projekt layoutu strony www, opis doświadczenia oferenta lub
referencje.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila : a.burek@lesnakrainalgd.pl
Termin składania ofert upływa w dniu: 20-09-2016r. , do godz. 10.00 (ostateczna data wpływu do biura
Stowarzyszenia)
Niniejszy konkurs ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych
zobowiązań wobec stron.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wytypowanych przez siebie 3 oferentów do przeprowadzenia
rozmów na temat oferty i ustalenia ostatecznej ceny.
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
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