ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zarys strony internetowej oraz koncepcja wizualna stanowi wstępną propozycję i jest
materiałem poglądowym.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa strony www.przyrodnicze.org.
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Przedmiot zamówienia obejmuje:
• przygotowanie projektu nowej strony (kolorystyka, typografia, układ, wygląd menu
oraz zasada działania) (akceptacja Zamawiającego),
• wykonanie nowej strony internetowej wraz z panelem administracyjnym CMS
(akceptacja Zamawiającego) o przykładowej strukturze:
a) strona główna,
b) o nas (co robimy, aktualności, wydawnictwa, archiwum prasowe, dokonania, raporty),
c) nasze działania (Ochrona puszczy, ochr. zagr. gatunków, itp.),
d) nasze projekty (kampanie),
e) partnerzy
f) jak pomóc ? (przekaż 1%. wsparcie jednorazowe, wsparcie cykliczne, inne metody),
g) kontakt
• minimalna liczba podstron: 10
• zakup i zapewnienie hostingu przez okres trwania projektu (do 30.06.2021),
wdrożenie nowej strony na obecny adres (www.przyrodnicze.org),
• transfer zawartości starej strony internetowej do nowej,
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Wykonanie zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, co najmniej dwóch propozycji rozwiązań
strony, w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
2. W ciągu 3. dni roboczych od otrzymania propozycji od Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo przedstawienia uwag. Uwagi powinny zostać uwzględnione w terminie 3. dni
roboczych od ich otrzymania. Zamawiający musi zaakceptować projekt.
3. Na każdym etapie prac Zamawiający ma prawo żądać przedstawienie postępu z wykonania
przedmiotu zamówienia i wnieść uwagi. Materiał powinien zostać udostępniony w ciągu 2.
dni roboczych od zgłoszenia wniosku. Uwagi powinny zostać uwzględnione w terminie 3. dni
roboczych od ich otrzymania.
4. Ostateczna wersja przedmiotu zamówienia musi zostać zaakceptowana przez
Zamawiającego.

zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przed niepowołanym dostępem z
zewnątrz - (w tym dodanie certyfikatu SSL),
• wdrożenie strony zgodne ze standardami W3C,
• dostosowanie strony do wymagań dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, w tym osób
niedowidzących),
• pełna responsywność strony (wygląd i układ dostosowywany automatycznie do
rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany w przeglądarce komputera,
smartfonu czy tabletu),
• zastosowanie mechanizmu automatycznego tłumaczenia na wybrane języki
(angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, słowacki, ukraiński, włoski),
• konstrukcja strony internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS Content Management System), pełne zarządzanie stroną przez panel administracyjny,
• technologia wykonania strony internetowej musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na
tworzenie dodatkowych modułów w przyszłości, poszerzanie o dodatkowe działy i
podstrony, nowe pozycje menu jak i tworzenie submenu ,
• Stworzenie systemu w postaci dedykowanych podstron, na których możliwe będzie
wsparcie działań fundacji za pomocą jednej z dostępnych metod, tj.
a) wsparcie jednorazowe za pomocą szybkich płatności payU - blik oraz inne popularne
kanały
płatności
oferowane
przez
payU,
b) wsparcie cykliczne - również poprzez payU,
c) płatności tradycyjnym przelewem bankowym poprzez możliwość wygenerowania
wypełnionego blankietu do przelewów
• system zarządzania treścią wyposażony w system graficznej edycji treści stron
internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie i
formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu
podczas tworzenia stron www. Dodatkowo CMS powinien umożliwiać obejrzenie
przedmiotowej podstrony przed jej ostateczną publikacją.
• CMS umożliwiający m.in. samodzielne:
a)dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron,
•

b) umieszczanie, usuwanie zdjęć oraz galerii zdjęć (powiększanie zdjęć)
c) dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów,
d) umieszczanie, usuwanie plików do pobrania,
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f) zamieszczanie filmów z Youtube.
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e) zamieszczanie map lokalizacji Google Maps,

● System zarządzania treścią zapewniający zróżnicowany poziom uprawnień dostępu
do strony na co najmniej dwóch poziomach:
a) Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie całym systemem, w tym tworzenie,
edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstron,
dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, dodawanie podstron.
b) Redaktor – osoba odpowiedzialna za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie
treści, grafik, załączników na określonych podstronach.
c) Dodatkowo system ma zapewnić możliwość dodawania dowolnej liczby uprawnień osób uprawnień Administratora i Redaktora.
● system zarządzania treścią posiadający wbudowany edytor typu WYSIWIG do
formatowania treści. Edytor umożliwiający swobodne osadzanie plików (artykułów,
dokumentów, plików, zdjęć, formularzy, itd.) w treści strony bez znajomości kodu
języków skryptowych oraz bez konieczności wpisywania ścieżek do dokumentów
ulokowanych na lokalnym systemie plików,
● możliwość wyboru przez administratora w systemie zarządzania treścią dowolnej
konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco,
wg priorytetu, alfabetycznie), przeszukiwanie według różnych kryteriów, m.in. nazwy pliku,
tytułu, daty, godziny, ID artykułu, tagu, kategorii,
● łatwość w aktualizowaniu strony i uzupełnianiu danych przez Zamawiającego,
● możliwość łatwego rozbudowywania struktury na stronie oraz możliwość
dodania/zmiany/skasowania działu/sekcji/kategorii/artykułu, zmiany kolejności wyświetlania
działów w menu, możliwość ukrycia działu tak, żeby istniał w strukturze, ale nie był widoczny
na stronie.
● możliwość publikacji treści po zadanej wcześniej dacie,
● tworzenie i obsługa formularzy, w tym obsługujących załączanie plików z komputera
użytkownika,
● tagowanie elementów serwisu umożliwiające użytkownikowi szybki wybór
interesujących go informacji np. grafika opisana kilkoma charakteryzującymi ją słowami
może zostać odnaleziona na podstawie jednego z tych słów,

● możliwość tworzenia dowolnych formularzy na potrzeby serwisu, w tym wysyłania
informacji, przy użyciu formatki WWW: „Napisz do nas” – odpowiedzi powinny zostać
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● możliwość publikacji na stronie załączników w postaci plików MS Office 2000/
2003/2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3,
avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru,
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● mechanizm obsługi błędów dla strony – dedykowane strony informacyjne o
występujących błędach (np. błąd 404, czy czasowa niedostępność serwisu),

zapisane w bazie aplikacji oraz wysłane na wskazane adresy e-mail. Tworzenie formularzy
musi odbywać się bez konieczności znajomości języków kodowania stron internetowych,
● możliwość wyszukiwania treści na stronie oraz panelu administracyjnym,
● META TAGI oraz META TITLE,
● zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej z zapewnieniem dobrej indeks
owalności przez wyszukiwarki internetowe (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera
i inne), zoptymalizowana zgodnie z wytycznymi Google,
● system monitorujący odwiedziny na stronie oraz pokazujący dane statystyczne,
● zapewnienie serwisu gwarancyjnego do końca okresu trwania projektu (do
30.06.2021) - Wykonawca zapewni kompletne wsparcie techniczne przez okres trwania
projektu tj. do obowiązków Wykonawcy należeć będzie poprawa na stronie wszelkich
wynikłych w trakcie jej funkcjonowania błędów i nieprawidłowości, instalacja dostępnych
aktualizacji w systemie zarządzania treścią oraz wykonywanie kopii zapasowej.

Zamawiający stawia następujące wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
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Założenia do wykonania przedmiotu zamówienia
● zmiana starego wyglądu strony na estetyczny i nowoczesny, wszystkie składowe
strony mają tworzyć funkcjonalny, przejrzysty i intuicyjny system komunikacji z
odbiorcami strony. Zachowanie spójności i czytelności poprzez zrównoważony dobór
kolorów, kroju czcionek oraz odpowiedniego graficznego dostosowania
poszczególnych elementów składowych strony. Zagospodarowanie strony głównej w
taki sposób aby, zachowana została widoczność najważniejszych treści dotyczących
działalności stowarzyszenia, są to m.in. aktualności, zrealizowane projekty, nasze
strony.
● dodanie edytowalnego slidera pokazującego nasze działania u góry strony,
● dodanie ikon mediów społecznościowych,
● dodanie modułu -paska z listą naszych stron internetowych,
● dodanie stopki z powtórzeniem Menu,
● dodanie w Menu –„Kontakt” formularza kontaktowego z klauzulą Rodo do akceptacji,
● zamieszczona na stronie informacja o polityce prywatności i Cookies (dodanie
komunikatu), (w tym RODO, przetwarzanie danych, administratorzy danych, pliki
Cookies),
● miejsce na stronie na dodawanie banerów reklamowych, pełne zarządzanie
systemem banerów/sliderów na całej stronie. Mechanizm powinien umożliwiać
wymienne umieszczanie banerów.

1. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony wraz z instrukcją użytkowania
strony i jej administrowania.
2. Po zamknięciu zlecenia udzielanie pomocy oraz wsparcia technicznego przez okres
trwania projektu.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą i umową.
Zadania po stronie Zamawiającego:
1. Dostarczenie treści do wykonania stron, w tym udostępnienie bazy istniejącej
strony internetowej.

Prawa autorskie:
Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia nastąpi przeniesienie
autorskich praw majątkowych do dzieła na rzecz Zamawiającego.
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Gwarancja:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Dzieło, na okres 12 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia w ramach gwarancji usterki w terminie 7
dni od zgłoszenia.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w wypadku zmian w
oprogramowaniu systemu urządzenia, które może spowodować błędy.
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