
Zapytanie Ofertowe 2/2022 
na realizację usługi polegającej na zaprojektowaniu,  

wykonaniu i uruchomieniu strony internetowej 
 
 

I. Zamawiający:  
 
Instytut Śląski z siedzibą w: ul. Piastowska 17, 45-082 Opole 
NIP: 754-323-40-42 
tel. 77 453 60 32 
e-mail: sekretariat@instytutslaski.pl 
 
 
II. Określenie przedmiotu zamówienia 
 

1. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron serwisu wraz z 
elementami towarzyszącymi 
 

Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących 
wymagań: 

1) Wygląd strony: czytelna, funkcjonalna, intuicyjna, szatą graficzną zbliżona do 
wyglądu Wikipedii. 

2) Przygotowanie animacji/efektów, wpływających na atrakcyjność strony. 
3) Umieszczenie wymaganych logotypów i sformułowań zgodnie z dyspozycją 

zamawiającego. 
4) Z chwilą zakupu projektu strony Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do 

wykorzystania tych elementów (m.in. grafika i wizualizacje użyte na stronie www, itp.) 
Zamawiający przekaże wykonawcy w ciągu 21 dni od podpisania umowy wszelkie 
niezbędne materiały tekstowe i graficzne niezbędne do przygotowania strony 
internetowej.  

5) Wykonawca w ciągu 3 tygodni przedstawi na etapie prac 3 projekty graficzne (z 
możliwością modyfikacji graficznej wybranego projektu), na podstawie których 
Zamawiający wybierze projekt do realizacji w ciągu 14 dni od otrzymania projektów. 

 
2. Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki i systemu 

strony zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym. 
 

1) Strona zostanie stworzona w oparciu o system zarządzania treścią Wiki oraz 
            najnowsze technologie i standardy rynku internetowego. 

1) Strona będzie automatycznie dostosowywać się do urządzeń o różnych 
rozdzielczościach ekranu (będzie responsywna). Wersja na urządzenia mobilne 
zostanie uzyskana przez użycie responsywnego motywu lub przez wtyczkę, która na 
subdomenie „m.” stworzy wersję mobilną i automatycznie przekierowuje tam 
urządzenia mobilne (telefony / tablety) 

2) Struktura strony powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania, 
przyjaznych linków oraz zapewniać wspomaganie przeglądarek i systemów w celu 
poprawnego wyświetlania strony. 

3) Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony (brak 
ograniczeń ilości podstron) oraz na podłączenie do niej dodatkowych modułów w 
przyszłości. Strona powinna poprawnie działać i pozwalać na jej edycję we 
wszystkich popularnych przeglądarkach. 

4) Użytkowanie strony nie może pociągać za sobą konieczności zakupu lub też 
posiadania przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie 
specjalistyczne. 



5) Strona powinna posiadać przyjazny interfejs dostosowany także dla osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących. W tym 
zakresie od Wykonawcy wymaga się użycia odpowiedniego kontrastu tła, czcionek 
oraz elementów kolorowych i dodatkowego wyróżnienia dla aktywnych linków – 
hiperłączy (pogrubienie, pochylenie i/lub podkreślenie odnośnika). Zamiana tych 
elementów powinna być możliwa bezpośrednio z poziomu użytkownika (np. w formie 
przycisków umożliwiających przejście do wersji dla niepełnosprawnych, zmniejszenie 
i zwiększenie czcionki itp.) 

6) Strona powinna poprawnie wyświetlać się bez wymagania instalacji dodatkowego 
oprogramowania.  

7) Strona powinna dawać autorom możliwość dodawania załączników, plików 
tekstowych, graficznych i filmów. 

8) Strona powinna zapewniać możliwość wyszukiwania treści na portalu oraz zawierać 
samoistnie aktualizujący się indeks zamieszczonych haseł. 

9) Strona internetowa musi umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania 
danych przez Zamawiającego przy pomocy skonfigurowanego edytora wizualnego 
WYSIWYG. 

10) Całość powinna posiadać system statystyk umożliwiających prowadzenie monitoringu 
oglądalności. 

11) Wykonawca zintegruje stronę z Google Analitycs. 
12) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace 

programistyczne graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia strony 
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem funkcjonalno-
użytkowym. 

13) Wykonawca znając planowaną funkcję serwisu, przy posiadanym własnym 
doświadczeniu z zakresu projektowania serwisów internetowych, ma prawo do 
koncepcyjnego rozszerzenia funkcjonalności serwisu celem zapewnienia jej 
wysokiego standardu, a także późniejszej funkcjonalności. 

14) Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do dzieła. 
15) Strona będzie zawierać system konfigurowania uprawnień, a w szczególności: 

• wyłączenie możliwości edycji strony przez użytkowników niezalogowanych;  

• konfigurację grup użytkowników zalogowanych z trzema poziomami 
uprawnień: edytor (może wprowadzać zmiany. Wszystkie zmiany musi 
zatwierdzić moderator lub administrator), moderator (może wprowadzać i 
zatwierdzać zmiany), administrator (zarządza całym serwisem) 

 
3. Wdrożenie serwisu 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z 
wdrożeniem strony: 

1) Uruchomienie serwisu zgodnie z zatwierdzonym projektem na serwerze i w 
subdomenie Wykonawcy. 

2) Przeszkolenie co najmniej dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu 
funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie lub przygotowanie 
instrukcji obsługi w tym zakresie. 

 
III. Termin wykonania zamówienia 
Finalny termin wykonania usługi to 31 lipca 2022 r. 
 
IV. Minimalne wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla 
wyboru oferty. 
 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 



2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
V. Sposób przygotowania oferty 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego. 
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  

e-mail: sekretariat@instytutslaski.pl lub złożona osobiście w siedzibie 
Zamawiającego, przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu. 

 
VI. Termin składania ofert 
 
Termin złożenia oferty upływa z dniem 9 maja 2022 r. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
VII. Kryterium wyboru oferty 
 
Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert wg: 

1) Cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania – stanowi 90% 
oceny oferty 

2) Doświadczenie w opracowywaniu serwisów internetowych opartych na CMS – liczba 
przedstawionych referencji lub wykonanych prac z ostatnich 3 lat – stanowi 10% oceny 
oferty. 

 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny. 


