„Dotacje na innowacje’’
Piaseczno, dn. 03.10.2013 r.
Tytuł projektu: Promocja eksportowa produktów firmy LASOTRONIX na rynkach zagranicznych
Numer wniosku: POIG.06.05.02-00-018/13
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zapytania jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dynamicznej strony
internetowej.
Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Produkcji Sprzętu
Medycznego i Aparatury Pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Tytuł Projektu: "Promocja eksportowa produktów firmy LASOTRONIX na rynkach zagranicznych”.
Oferta powinna obejmować następujący zakres:
Wycena zaprojektowania, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej poświęconej jednemu
produktowi (z możliwością rozbudowy o kolejne produkty).

Specyfikacja:
1. Projekt funkcjonalny i graficzny serwisu powinien być opracowany wspólnie
z Zamawiającym i stworzony pod Zamawiającego, a nie na bazie istniejących szablonów
do projektowania.
2. Technologia wykonania strony musi pozwalać na jego rozbudowę (skalowanie) oraz na swobodne
tworzenie dodatkowych modułów (stron, podstron) w przyszłości (PHP, AJAX lub inne podobne
o porównywalnych możliwościach).
3. Strona musi zapewniać wysoką niezawodność, dostępność i wydajność.
4. Strona powinna być zaprojektowana zgodnie z wytycznymi dostępności stron formułowanymi
przez W3C.5 w sposób umożliwiający użytkownikom korzystających z rożnych źródeł taką samą
funkcjonalność (na rożnych monitorach, przy rożnej rozdzielczości powinna prezentować się ta sama
treść).
6. Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiające ingerencję w jej treść oraz wgląd
osób trzecich.
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7. Strona musi zapewniać możliwość ograniczenia uprawnień użytkowników do zarządzania
serwisem.
8. Wszystkie informacje muszą być przechowywane w bazie danych. Nie dopuszcza się
przechowywania treści jedynie w postaci statycznych stron internetowych.
9. Możliwość archiwizacji bazy danych w panelu administracyjnym użytkownika.
10. Kodowanie podstron zgodnie ze standardem HTML wersja 4.01, XHTML wersja 1.0. CSS 2.1. lub
nowsza. Podstrony muszą przechodzić walidację zgodności z W3C oraz WCAG 2.0 i WAI.
11. Strona zaprojektowany w sposób umożliwiający Zamawiającemu pełne, samodzielne i wygodne
zarządzanie strukturą i treścią strony - przy wykorzystaniu najnowszej dostępnej wersji wybranego
systemu CMS (wyposażonego w polski interfejs) bez korzystania z odrębnego klienta FTP tzn:
• dodawanie/usuwanie/edytowanie zakładek i pod zakładek; tworzenie linków między zakładkami i
pod zakładkami;
• budowanie hierarchii menu;
• zarządzanie widocznością zakładek i publikacji;
• prosta i czytelna pełna edycja tekstu (edytor WYSIWG) - czyli to co widzimy tworząc dokument tak
samo będzie wyglądać na stronie.
• dodawanie/usuwanie plików graficznych i multimedialnych w tym filmów;
• wstawianie i formatowanie tabel;
• tworzenie galerii zdjęć: dodawanie/usuwanie, zarządzanie rozmiarami zdjęć;
• pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie - mechanizm powinien umożliwiać
wymiennie umieszczanie banerów (w formacie flash lub JPG);
• zamieszczanie, usuwanie plików do pobrania.
12. CMS musi mieć możliwość obejrzenia przedmiotowej podstrony przed jej ostateczną publikacją.
13. Zamawiający musi mieć możliwość tworzenia dowolnych formularzy, ankiet, arkuszy na potrzeby
strony w tym wysyłania informacji przy użyciu formatki www (mechanizm „Napisz do nas”).
14. Funkcja strony do druku.
15. Funkcja zmiany wielkości czcionki.
16. Funkcja statystyki ilości wejść na stronę użytkowników zewnętrznych.
17. Funkcja wyszukiwarki treści w serwisie.
18. Umieszczanie daty publikacji artykułu i autora.
19. Możliwość odsyłania do innych istniejących stron lub serwisów internetowych.
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20. Zarówno strona jak i CMS powinny być obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: IE,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. 21. W momencie produkcyjnego uruchamiania serwisu
wszystkie wykorzystane komponenty muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji.
22. Strona musi być wyposażony w mechanizmy automatyzujące wykonywanie kopii zapasowych.
23. Strona powinna mieć następujące wersje językowe: polską, angielską, hiszpańską oraz rosyjską.
24. Etapy realizacji : polska wersja językowa będzie zrealizowana do 29.08.2014r., pozostałe wersje
językowe do 31.10.2014r.
25. Płatność będzie zrealizowana w ciągu 30 dni od zakończenia i odebrania prac każdego z etapów.
Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- termin ostatecznej realizacji,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być
przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lasotronix.pl, faksem na
numer:+48 22 736 34 34, lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: LASOTRONIX ul. Żytnia 1,
05-500 Piaseczno lub dostarczona do siedziby zamawiającego pod adres: ul. Żytnia 1, 05-500
Piaseczno.
Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się przy ul. Żytnia 1, 05-500
Piaseczno oraz na stronie internetowej www.lasotronix.pl. Oferta powinna być ważna i wiązać
oferentów do momentów wyboru najkorzystniejszej oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2013 roku do godz. 14:00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
1
2
3

Nazwa
Cena
Termin realizacji

Waga - Ilość punktów
80
10

Termin płatności
Razem

10
100

Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o
ustalone
kryteria
i
podpisze
umowę
z
wybranym
wykonawcą.
Z poważaniem Damian Kaczmarek
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