
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2 z dn. 7.06.2017 

Formularz ofertowy 

Część I. 

1. Krótki opis strony (podstawowe założenia, wyróżniki): 

 

2. Metodologia (Insight) 

W tabeli poniżej w kolumnie Opcja proszę wpisad Tak lub Nie. Wpisanie Tak jest równoznaczne  

z uzyskaniem 5 punktów. 

Insight Opcja 

Czy Oferent uwzględnia Insight jako jeden z elementów metodologii   

3. Potencjał projektowy – kompetencje zespołu 

W tabeli poniżej w kolumnie Opcja proszę wpisad Tak lub Nie. Wpisanie Tak jest równoznaczne  

z uzyskaniem 5 punktów. 

 Opcja 

Czy Oferent wykonał przynajmniej jedną stronę internetową zgodnie z zasadami 
koncepcji RWD* 

 

W przypadku jeśli Oferent nie ma na swoim koncie ani jednej realizacji w pełni responsywnej strony, 

prosimy o dołączenie makiety hi-fi oraz koncepcji graficznej strony. 

 

Część II. 

W tabeli poniżej znajduje się szczegółowy opis funkcjonalności strony internetowej oraz CRM.  

W kolumnie opcja prosimy o wpisanie cyfry 1, jeżeli dana funkcjonalnośd lub zestaw funkcjonalności 

będą przez Paostwa wykonane w całości. Cyfra 1 jest równoznaczna z uzyskaniem jednego  punktu. 

Jeżeli w jednym punkcie/zdaniu występuje kilka funkcjonalności, a tylko częśd będzie przez Paostwa 

wykonana, prosimy o skreślenie tych, które nie zostaną objęte usługą. W takim przypadku punktacja 

zostanie pomniejszona proporcjonalnie i zostanie podana  w postaci ułamka dziesiętnego. 

Maksymalna ilośd punktów: 40. 



L.p. Założenia funkcjonalności i CMS Opcja 

1. Strona internetowa będzie w pełni responsywna   

2. System zapewni możliwośd dodania kolejnych wersji językowych w przyszłości  

 Technologia wykonania strony internetowej pozwoli na:  

3.  łatwą rozbudowę jej struktury  

4. 
 tworzenie specjalnego szablonu dla wybranych podstron oraz submenu 

ułatwiającego nawigację 
 

5. 
 zapewnienie czytelności diagramów/schematów/tabel umieszczanych  

w postaci grafik  
 

6.  intuicyjną nawigację między wersjami językowymi  

 CMS umożliwi pracownikom Wikpol Sp. z o.o. samodzielne:  

7. 

 dodawanie, edycję, publikację, ukrywanie, przenoszenie, usuwanie: 

- podstron 

- modułów 

- artykułów, tekstów  

 

8. 

 ustawianie właściwości podstron: generowanie i edytowanie meta tagów 
(description, keywords, title) oraz ewentualnie daty automatycznej 
publikacji/ukrycia 

 

9. 

 wygodną edycję i formatowanie: 

- tekstów; łącznie z atrybutami czcionki oraz indeksami górnymi i dolnymi  

- tabel 

- list 

 

10. 
 tworzenie i obsługę formularzy, z uwzględnieniem załączania plików z komputera 

użytkownika 
 

11. 
 zamieszczanie, usuwanie, edytowanie elementów graficznych, zdjęd, filmów, w tym 

upload plików oraz wizualne skalowanie i pozycjonowania grafiki  
 

12.  zamieszczanie i usuwanie plików do pobrania dowolnego formatu i rozmiaru  

13.  kontrolę linków do stron wewnętrznych   

14. 
 kontrolę nad strukturą strony podczas tworzenia podstron i publikowania 

informacji 
 

15. 
 tworzenie szkiców podstron bez publikowania, podgląd stron przed publikacją (tryb 

preview) oraz publikowanie z opóźnieniem. 
 

16. 
 umieszczanie, wymianę i usuwanie okazjonalnych banerów (życzenia świąteczne, 

zaproszenia, szczególnie ważne newsy z odnośnikami do właściwej podstrony). 
 

17.  edycję wszystkich wariantów językowych strony  

 CMS pozwoli również na:   

18. 
 tworzenie powiązao między podstronami „Zobacz także”  

19.  modyfikację kolejności oraz daty widocznej na stronie dla wprowadzanych 
aktualności  

 

20. 
 przeformatowanie publikacji na stronie na format do druku  

21. 
 tworzenie na każdej podstronie galerii z załączonych fotografii   



z możliwością zmiany ich kolejności oraz dodawania tytułów, tagowania 
 Zdjęcia, grafiki oraz inne pliki pobrane będą: 

22. 

 dostępne w repozytoriach z możliwością ich wykorzystania i przenoszenia podczas 
dodawania/edycji kolejnych podstron  

 dodawane z poziomu lokalnego komputera lub wskazanego serwera pojedynczo lub 
grupowo 

 wyszukiwanie wg kategorii (np. podstrony, na której były opublikowane), nazwy, 
daty, a w przypadku braku tych danych – ich dodanie, również grupowe 

 

23. 
Podczas dodawania zdjęcia, grafiki oraz inne pliki pobrane zostaną przeskalowane do 
kilku typowych predefiniowanych rozdzielczości ekranowych 

 

 Odtwarzacz plików multimedialnych umożliwi:  

24.  odtworzenie bezpośrednio na stronie plików formatu video oraz plików z portalu 
You Tube (w formie playera z Youtube), również w trybie pełnoekranowym. 

 

25.  zatrzymanie i przewinięcie materiału, a także zaprezentowanie czasu nagrania  
i stanu wczytywania pliku. 

 

26. 

Pliki do pobrania będą prezentowane w postaci ikon, obrazków, odnośników, nazw 
odnośników oraz wielkości w KB lub MB. Odnośniki do plików do pobrania będą 
umieszczone w dowolnym miejscu tekstu 

 

27. Na każdej podstronie aktywny będzie przycisk „drukuj” i „zapisz jako pdf”  

28. Zapewniona zostanie możliwośd otworzenia dokumentu PDF w nowym oknie  

29. 

Stronę powinno dad się znacząco (co najmniej 200%) powiększyd narzędziami 
przeglądarki w taki sposób, by powiększona strona nie „gubiła” treści (strona będzie 
mieścid się poziomo w oknie przeglądarki i nie pokaże się poziomy pasek przewijania 
ekranu).Mapa dojazdowa będzie mogła byd przeglądana z funkcją zoom. 

 

30. 

CMS będzie dodatkowo posiadał edytor typu WYSIWIG, umożliwiający formatowanie 
treści oraz swobodne osadzanie plików: artykułów, dokumentów, zdjęd, formularzy  
w zawartości strony bez konieczności wpisywania ścieżek do dokumentów 
umieszczonych w lokalnym systemie.  

 

31. 
CMS będzie posiadad tryb podglądu HTML oraz zapewni możliwośd edycji kodu 
źródłowego w zakresie zamieszczanych treści 

 

32. 

System statystyk umożliwi prowadzenie monitoringu oglądalności, śledzenie ruchu, 
ilości pobrao poszczególnych plików z możliwością wygenerowania raportu 
okresowego. 

 

33. 
System będzie posiadad mechanizm obsługi błędów – strony informacyjne  
o występujących błędach (np. błąd 404, czy czasowa niedostępnośd serwisu) 

 

34. 
System będzie automatycznie aktualizował mapę strony oraz zapewni pełną integrację  
z kontem Google Analytics 

 

35. System zapewni możliwośd zmiany stylów CSS i elementów graficznych szablonu strony  

36. System będzie posiadał mechanizm wyszukiwania tekstowego i ewentualnie 
kontekstowego, widoczny jako pole tekstowe na stronie głównej „Znajdź na stronie”. 

 

 Funkcjonalności dodatkowe – w przyszłości 

37. 
„Konfigurator” ułożenia opakowao na palecie lub „projektowania” linii  



38. 
Predefiniowane ankiety z bezpiecznymi mechanizmami do ich wysłania, gromadzenia  
i analizy danych. 

 

39. Integracja z profilami na FB i Youtube (z możliwością indywidualnego wyłączenia opcji 
„Like it” i „Udostępnij” 

 

40. Moduł Newsletter – z możliwością zgodnego z prawem (double opt-in) zapisania się  
i rezygnacji z subskrypcji 

 

Część III. 

Prosimy o wypełnienie tabeli poniżej (dotyczącej serwisu) według analogicznych zasad jak  

tabeli w części II. Cyfra 1 jest równoznaczna z uzyskaniem pięciu punktów. 

Maksymalna ilośd punktów: 20. 

L.p. Serwis, szkolenia, gwarancja Opcja 

 Wykonawca udzieli w ramach zaoferowanej ceny wsparcia technicznego, graficznego 
(wychwycenie i poprawienie błędów, drobne modyfikacje) oraz merytorycznego: 

 

1.   podczas wdrażania strony  

2.  przez okres 12 miesięcy po wdrożeniu – przy ewentualnych rozszerzeniach 
i wprowadzaniu dodatkowych modułów 

 

3. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego w jego siedzibie 
oraz dostarczy dokumentację użytkową/techniczną w języku polskim 

 

4. Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w tym na 
stabilnośd strony oraz aktualizację silnika, z zachowaniem spójności całości.  

 

Część IV. 

Zakładany harmonogram prac (krótki): 

 

Część V. 

Wartość usługi Cena netto: Cena brutto: 

Warunki 
płatności  

 

Termin 
wykonania usługi 

 



Część VI. 

Nazwa oferenta  

Adres  

NIP  

Nr telefonu  

Data  

Podpis  

 


