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Zapytanie ofertowe 

 

 

 
„Wykonanie portalu internetowego wraz z systemem zarządzania 
treścią (CMS), z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, praw 
pokrewnych do utworów związanych z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, jego serwisowaniem i doskonaleniem, usługami 
gwarancyjnymi z uwzględnieniem wymagań wynikających z bieżących 
oczekiwań użytkowników  oraz bezterminową licencją na 
oprogramowanie w postaci symulacji biznesowych, przy czym 
licencja ta nie będzie miała ograniczeń na liczbę użytkowników” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lutynia, 05 kwiecień 2018 r. 
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INFORMACJE OGÓLNE 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie portalu internetowego LGD KWS wraz z systemem 
zarządzania treścią (CMS), formularzami interaktywnymi, przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych, praw pokrewnych do utworów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 
jego serwisowaniem i doskonaleniem, usługami gwarancyjnymi z uwzględnieniem wymagań 
wynikających z bieżących oczekiwań użytkowników i konsultantów oraz bezterminową licencją na 
oprogramowanie w postaci symulacji biznesowych, przy czym licencja ta nie będzie miała 
ograniczeń na liczbę użytkowników” 
 
Portal internetowy wraz z systemem CMS jest dedykowany dla celów rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarze LGD KWS.  

 
Celem realizacji zamówienia pt. „Wykonanie portalu internetowego LGD KWS wraz z systemem 
zarządzania treścią (CMS), formularzami interaktywnymi, przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych, praw pokrewnych do utworów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 
jego serwisowaniem i doskonaleniem, usługami gwarancyjnymi z uwzględnieniem wymagań 
wynikających z bieżących oczekiwań użytkowników i konsultantów oraz bezterminową licencją na 
oprogramowanie w postaci symulacji biznesowych, przy czym licencja ta nie będzie miała 
ograniczeń na liczbę użytkowników” jest stworzenie serwisu zapewniającego dużą elastyczność w 
zakresie konfiguracji funkcjonalności oraz prezentacji treści, a także posiadającego duże możliwości 
dalszego rozwoju. 
 
 

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 

PORTALU 
Serwis powinien zostać wykonany z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania 
witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web 
Consortium). 
 
Architektura informacji serwisu internetowego LGD KWS , jego funkcjonalności oraz szata 
graficzna muszą być zgodne z:  
 
 

● art. 6 ust. 4 oraz art. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 
ze zm.) 

 
oraz dostosowane do standardów:  
 

● Responsive Web Design (RWD) - zgodnie z zasadami RWD, wygląd graficzny strony 
internetowej powinien zmieniać swój stan po przekroczeniu pewnych punktów 
granicznych (breakpoints) w szerokości obszaru przeglądarki, w którym wyświetlana jest 
strona internetowa.  
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Serwis LGD KWS 2014-2020 powinien zostać zaprojektowany przy użyciu punktów 
granicznych: 

 
Desktop: 1024px (szerokość wyjściowa) 
Tablet: 768px 

Mobile: 320px 

 

● Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) - rozwiązania w zakresie dostępu 
przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności muszą być zgodne z 
rekomendacjami zawartymi w dokumentach: 
1. Fundacja Widzialni „Podręcznik dobrych praktyk”:  

http://widzialni.org/wcag-20-podrecznik-dobrych-praktyk,m,mg,5,51  
2. Fundacja Widzialni - metodologia badania stron: 

http://widzialni.org/container/metodologia-badania-dostepnosci-stron-www.pdf 
3. Fundacja Integracja - podręcznik „Dostępność serwisów internetowych” Dobre 

praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności http://dostepnestrony.pl/o-projekcie/ii-edycja-
projektu/podrecznik-dostepnosc-serwisow-internetowych/   

 
- przeprowadzenie audytu dostępności stron internetowych wg WCAG 2.0. 

 
Serwis LGD KWS wraz z systemem zarządzania treścią winien wykorzystywać wyłącznie: 

● technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój platformy bez konieczności 
zakupu licencji, bądź  

● technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój platformy przy użyciu 
oprogramowania, dla którego koszt zakupu licencji jest równy zeru, bądź 

● pozostałe technologie, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty 
licencji niezbędne do uruchomienia systemu. 

Wykonawca wraz z kompletnym kodem źródłowym i pełną kopią bezpieczeństwa serwisu 
LGD KWS musi przekazać Zamawiającemu nieodpłatnie wszystkie licencje niezbędne do 
prawidłowego działania serwisu LGD KWS , umożliwiające szybką zmianę dostawcy 
usług hostingowych oraz uruchomienie serwisu LGD KWS  z zachowaniem 
gwarantowanej jakości usług hostingowych. Wykaz wszystkich licencji niezbędnych do 
prawidłowego działania serwisu stanowi Załącznik – Wykaz Licencji. 
 
Serwis winna cechować: 

 dostępność (obsługa przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe: Firefox 28.x i 
wyższe, Chrome 34.x i wyższe, MS Internet Explorer 11.x i wyższe, Opera 20.x i wyższe, 
Safari 7.x i wyższe oraz WebKit Mobile 7.x i wyższe, Chrome Mobile 34.x i wyższe, 
OperaMini 7.x i wyższe, IEMobile 10.x i wyższe oraz dla trzech wcześniejszych wersji 
przeglądarek; 

 otwartość, skalowalność, możliwość elastycznego zarządzania modułami 
funkcjonalnymi; 

 bezpieczeństwo. 

Serwis powinien być zbudowany w oparciu o 3-warstwowy model aplikacji (warstwa prezentacji, 
logiki, danych) z uwzględnieniem zmian w zakresie technologii ICT oraz zapewniać możliwość 
szybkiej zmiany dostawcy usług hostingowych. 
 
System CMS powinien opierać się o system zarządzania bazą danych.  
 

http://widzialni.org/wcag-20-podrecznik-dobrych-praktyk,m,mg,5,51
http://widzialni.org/container/metodologia-badania-dostepnosci-stron-www.pdf
http://dostepnestrony.pl/o-projekcie/ii-edycja-projektu/podrecznik-dostepnosc-serwisow-internetowych/
http://dostepnestrony.pl/o-projekcie/ii-edycja-projektu/podrecznik-dostepnosc-serwisow-internetowych/
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Serwis musi zawierać informacje dotyczące polityki prywatności zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku – Polityka Prywatności-Wzór. 
 
Serwis musi zapewniać pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób 
tworzących profil dostępowy do niego. Utworzenie profilu logowania się dla użytkownika 
nie może nastąpić bez uzyskania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznych aktualizacji systemu zarządzania treścią pod 
kątem bezpieczeństwa w ramach gwarancji udzielonej Zamawiającemu. 
 
Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych stron internetowych.  

 
Wykonawca zapewni optymalizację kodu strony ułatwiającą pozycjonowanie treści 
serwisu LGD KWS  w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych. 
 
Kod dostarczonego rozwiązania musi być jawny i dostarczony w takiej postaci, aby zamawiający 
był w stanie prześledzić jego działanie pod kątem bezpieczeństwa. Zabronione jest korzystanie z 
mechanizmów szyfrujących typu ioncube. 
 
Dostęp do paneli administracyjnych oraz logowania dla użytkowników musi być zabezpieczony 
poprzez wykorzystanie certyfikatu SSL dostarczonego przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony serwis na okres 96 miesięcy od daty 
podpisania protokołu końcowego. 
Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania serwisu do 31 grudnia 2023 roku (z 
możliwością przedłużenia na osobnych zasadach). 
Wykonawca po ustaniu okresu serwisowania i hostingu zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu zarchiwizowanej wersji całego serwisu, łącznie z bazami danych oraz instalacji 
serwisu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca musi spełnić wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym, które będzie 
stanowiło załącznik do umowy. 

LICENCJONOWANIE 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz wszystkich licencji (Załącznik – wykaz 
licencji) oraz nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu wszystkie licencje (systemowe, 
narzędziowe, serwerowe, bazodanowe, itp.) niezbędne do prawidłowej pracy i pełnego korzystania 
z serwisu LGD KWS . 
 
W przypadku licencji GPL (ang. General Public Licence), zazwyczaj stosowanej w oprogramowaniu 
typu Open Source, Wykonawca nie ma możliwości przekazania autorskich praw majątkowych, 
ponieważ nie jest ich właścicielem. Ze względu na fakt, że wykorzystanie komponentów GPL wiąże 
się z obowiązkiem ich wydania również na licencji GPL, Zamawiający dopuszcza przekazanie 
licencji GPL lub innej licencji na oprogramowanie autorskie z prawem modyfikacji kodu 
źródłowego. W przypadku, gdy zdjęcia i materiały są objęte licencjami otwartymi, Wykonawca 
musi zapewnić szczegółową informację o podstawie i dopuszczalnym zakresie ich 
wykorzystania. 
 
Wykonawca gwarantuje nabycie autorskich praw majątkowych oraz uzyskanie zgód i zezwoleń 
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(licencji) od osób trzecich w zakresie umożliwiającym pełną realizację funkcjonalności narzędzia 
informatycznego (systemu). 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie kody źródłowe oprogramowania 
wykorzystywanego przez serwis LGD KWS i system CMS, które powstaną w wyniku realizacji 
Umowy. Przekazanie wszystkich kodów źródłowych zapewni Zamawiającemu nieograniczoną 
technicznie możliwość wprowadzania modyfikacji wyglądu i funkcjonalności serwisu wraz z 
systemem CMS.  
 
Serwis LGD KWS  wraz z systemem zarządzania treścią winien być udostępniony w sposób 
określony w licencji publicznej Unii Europejskiej.  

OBSŁUGA SERWISU 
 
Wykonawca zainstaluje serwis na serwerze Zamawiającego. 
 
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony serwis LGD KWS wraz z systemem CMS, na 

okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego 

 
Obsługa serwisu LGD KWS  obejmuje co najmniej:  

● obsługę administracyjną serwisu, 
 
Zadania, wykonywane przez Wykonawcę w ramach obsługi administracyjnej opisane zostały 
szczegółowe w Zadaniu 4 – Serwis i usługi gwarancyjne LGD KWS. 
 

ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

AKTAMI PRAWNYMI 
Dostarczony system musi być zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na jego 
działanie i realizowaną funkcjonalność na dzień złożenia oferty.  
 
System musi spełniać w szczególności wymagania określone w poniższych ustawach:  
 
 

✓ Standardami W3C (HTML 5  i CSS 3) 
 

✓ Standardami WCAG 2.0 dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
Załącznik nr 4 – minimalny poziom spełnienia wytycznych) 



  

 Strona 7 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI 
Przedmiot Zamówienia jako całość zrealizowany zostanie według harmonogramu 
uwzględniającego przekazanie wersji testowej i wersji końcowej w ustalonych terminach. 
 
Przekazanie testowej wersji serwisu wraz z testowym systemem CMS nastąpi do 8 tygodni od daty 
podpisania umowy. 

ZAKRES PRAC  

Zadanie 1 – Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i 

wdrożenie nowego serwisu internetowego LGD KWS 

Cel Zadania 1 

Celem Zadania 1 jest zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie nowego serwisu 
internetowego LGD KWS zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego dot. szaty 
graficznej serwisu, nowego układu menu nawigacyjnego oraz nowych funkcjonalności. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy 3 przykładowe szablony, które pokazują najtrudniejsze strony 
serwisu oraz wizualizują kształt graficzny całej strony LGD KWS:  

Oczekiwane rezultaty realizacji Zadania 1 

W wyniku realizacji Zadania 1 powinny zostać przygotowane szczegółowe dokumenty takie jak: 
1. Projekt graficzny serwisu LGD KWS, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 

Zamawiającego. 
2. Projekt graficzny menu nawigacyjnego zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 

Zamawiającego.. 
 
 
Serwis LGD KWS przedstawiony do odbioru końcowego powinien być zgodny ze 
standardami:  
 

● W3C (World Wide Web Consortium) 
 

● Responsive Web Design (RWD)  
 

● Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). 
 
 
a także posiadać poniższe funkcjonalności: 
 

Panel administracyjny 

System musi być wyposażony w panel administracyjny dostępny dla 
administratorów i redaktorów serwisu, zawierający wszystkie funkcje 
administracyjne i redakcyjne systemu. 

Funkcje 
administracyjne 

Administrator merytoryczny musi posiadać pełne uprawnienia do wszelkich 
kategorii administracyjnych w serwisie, w tym m.in. do: 
- zarządzania kontami użytkowników systemu, w tym: dodawaniem, usuwaniem, 
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modyfikacją, nadawaniem uprawnień do określonych czynności w serwisie jak 
tworzenie treści, edycja, usuwanie, publikowanie, 
- zarządzania profilami uprawnień (rolami), 

 
System musi posiadać moduł autoryzacji użytkowników przy pomocy loginu i 
hasła oraz na tej podstawie identyfikować oraz określać zakres uprawnień 
użytkownika. 
 
Dostęp do profili administracyjnych oraz logowania dla użytkowników, musi 
zapewniać:  

● indywidualnie zdefiniowanie loginu i hasła dla użytkownika,  

● przechowywanie haseł dostępowych w sposób uniemożliwiający ich 
przedstawienie w formacie jawnego tekstu,  

● hasło dostępowe musi składać się z co najmniej 8 znaków oraz zawierać 
duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne,  

● system musi weryfikować złożoność hasła,  

Kodowanie znaków 

System musi kodować znaki w standardzie Unicode UTF-8 wersja najnowsza 

Wszelkie treści umieszczane w serwisie powinny być automatycznie 
konwertowane do tego zestawu znaków. 

Optymalizacja dla 
wyszukiwarek 

CMS musi posiadać możliwość optymalizacji każdej strony serwisu pod kątem 
wyszukiwania (SEO - Search Engine Optimization), w tym przypisywania 
indywidualnych słów kluczowych i opisu w ramach pól „Meta”, tytułów strony 
w znaczniku <Title> i adresu URL strony. 
System musi umożliwiać indywidualne wypełnianie atrybutów „Alt” grafik 
używanych w serwisu. 

Technologia budowy 
interfejsu 

Wszystkie strony serwisów muszą być co najmniej zgodne ze standardem 
HTML 5 i CSS 3. 
Wymagana jest prawidłowa walidacja tworzonego przez CMS kodu HTML i 
CSS za pomocą udostępnionego na stronach W3C walidatora 
(http://validator.w3.org) 
System oraz udostępniane za jego pomocą serwisy muszą być oparte na stylach 
CSS do formatowania prezentowanych treści, a struktura dokumentu musi 
zapewniać poprawność semantyczną oraz oddzielenie wyglądu od treści. 

Dostępność w 
przeglądarkach 
internetowych 

Serwis i system CMS muszą poprawnie realizować założone funkcjonalności co 
najmniej w następujących przeglądarkach: Firefox 28.x i wyższe, Chrome 34.x i 
wyższe, MS Internet Explorer 11.x i wyższe, Opera 20.x i wyższe, Safari 7.x i 
wyższe oraz WebKit Mobile 7.x i wyższe, Chrome Mobile 34.x i wyższe, 
OperaMini 7.x i wyższe, IEMobile 10.x i wyższe oraz dla trzech wcześniejszych 
wersji przeglądarek. Jeśli wykorzystywany będzie kod JavaScript, on także musi 
prawidłowo działać w wymienionych wyżej przeglądarkach. 

Załączanie plików do 
pobrania 

Dla każdego artykułu będzie możliwe zdefiniowanie listy plików do pobrania, 
znajdujących się w repozytorium systemu. Z poziomu repozytorium musi istnieć 
możliwość dodania nowego pliku w celu dołączenia do artykułu.  
Pliki do pobrania muszą być prezentowane w postaci ikon charakterystycznych 
dla danego formatu, odnośnika, definiowalnej przyjaznej nazwy odnośnika oraz 
wielkości podanej w kB (kilobajtach) lub MB (megabajtach). 

Zawartość artykułu 

Artykuł musi posiadać co najmniej następujące elementy: 

● Tytuł artykułu (wypełnienie wymagane) 

● Część nagłówkowa zawierająca początek artykułu lub jego skrót z możliwością 
wstawienia elementu graficznego (wypełnienie opcjonalne) oraz datę publikacji 
i datę modyfikacji artykułu (wypełnienie wymagane, wyświetlanie opcjonalne) 

http://validator.w3.org/
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● Część główna artykułu posiadająca możliwość wstawienia treści oraz 
materiałów multimedialnych (audio, wideo, grafika, itp.) oraz stronicowania 
artykułu (wypełnienie wymagane, stronicowanie opcjonalne) 

● Kategoria, w której powinien zostać opublikowany artykuł (wypełnienie 
wymagane) 

● Słowa kluczowe artykułu (wypełnienie wymagane) 

● Przyjazny link (adres URL) do artykułu tworzony automatycznie na podstawie 
tytułu z możliwością modyfikacji (wypełnienie wymagane) 

● Odtwarzacz multimedialny 

Edycja treści 

System musi posiadać pracujący w trybie on-line edytor WYSIWYG pozwalający 
na pracę z artykułami publikowanymi w serwisie przy założeniu braku 
znajomości kodu HTML przez redaktorów. 
Edytor musi zapewniać możliwość edytowania tekstów w sposób typowy dla 
popularnych pakietów biurowych oraz wklejania tekstów z zachowaniem 
formatowania przyjętego w edytorze tekstu. 
Edytor musi posiadać co najmniej takie funkcje jak: 
a) Pole format zawierające predefiniowane elementy strukturalne treści (P, H1, 
H2, H3, H4) 
b) Pole styl – zawierające predefiniowane style CSS 
c) Możliwość wyboru czcionki i jej rozmiaru oraz predefiniowania domyślnej 
czcionki Ubuntu,  
d) Opcje: Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wklej jako czysty tekst, Wklej z Worda 
e) Opcje: Znajdź, Zamień, Zaznacz wszystko, Usuń formatowanie 
f) Opcje: Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie, Indeks dolny, 
Indeks górny 
g) Opcje: Wstaw/Usuń numerowanie listy, Wstaw/Usuń wypunktowanie listy 
h) Opcje: Zmniejsz/Zwiększ wcięcie, Wyrównaj do lewej, środka, prawej, 
lewej i prawej 
i) Opcje: Wstaw/Edytuj/Usuń załącznik, grafikę, Flash, hiperłącze, kotwicę, 
embedowanie treści z serwisu YouTube 
j) Opcje: Wstaw/Edytuj tabelę 
k) Opcje: Zmień kolor czcionki, Zmień kolor tła 
l) Opcje: Pokaż/Edytuj kod źródłowy 
m) Podgląd strony 
 
Kod wstawiany przez edytor musi być zgodny minimum ze standardami HTML 
5 i CSS 3. 
Praca w edytorze musi odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej bez 
konieczności instalacji specjalnego oprogramowania klienckiego. 
Edytor musi posiadać 3 tryby wyświetlania zawartości: zwykły tryb edycyjny 
(WYSIWYG), tryb HTML i tryb podglądu strony (preview). 
Edytowany artykuł będzie mógł być wzbogacony przez pliki pobierane z 
repozytorium. 
Elementy graficzne dołączane do tekstów muszą mieć możliwość skalowania do 
dowolnych rozmiarów, wstawiania tekstu „Alt”, definiowania miejsca położenia, 
wielkości, sposobu wyrównania tekstu i otwarcia w nowym oknie lub w technice 
„overlay” (przed tekstem). 
System musi umożliwiać podgląd strony/artykułu na każdym etapie redakcji w 
układzie (szablonie) w jakim będzie on prezentowany w serwisu. 

Drukowanie artykułów 
CMS musi posiadać możliwość: 
- wydrukowania dowolnego artykułu poprzez przygotowanie specjalnej wersji 
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do druku opisanej i zdefiniowanej jako szablon, 
- wysłania odnośnika do dowolnego artykułu na podany adres e-mail. 
 
Treść wiadomości e-mail z odnośnikiem będzie ustalana przez Administratora 
w panelu administracyjnym.  

Tworzenie menu 
nawigacyjnego 

System musi posiadać narzędzia służące do budowy i zarządzania strukturą 
serwisu z możliwością samodzielnej budowy wielopoziomowego menu i jego 
modyfikacji oraz konfiguracji sposobu wyświetlania. 
Tytuł strony automatycznie staje się częścią odmieć możliwość zmiany nazwy 
strony bez równoczesnej zmiany tytułu strony. Tak przygotowany odnośnik 
musi automatycznie po opublikowaniu strony pojawić się w mapie serwisu. 
System musi zawierać ścieżkę nawigacyjną tak, aby użytkownik w każdym 
momencie wiedział w jakim miejscu w strukturze serwisu się znajduje i miał 
możliwość powrotu do wyższych poziomów struktury serwisu. 

Mapa serwisu 
System musi automatycznie generować aktualną mapę serwisu umożliwiającą 
określenie poziomu zagłębienia w hierarchię kategorii i artykułów. 

Zarządzanie URL-ami System musi generować tzw. „czyste” adresy URL 

Statystyki odwiedzin 
System musi umożliwiać wykorzystanie zewnętrznych narzędzi do tworzenia 
statystyk, np. Google Analytics. 

Warianty graficzne 
Dla każdego projektu graficznego musi zostać zdefiniowany dodatkowo wariant 
żałoby narodowej (kir). 

Wersja na urządzenia 
mobilne 

Strona internetowa jest responsywna - dostosowuje się do rozdzielczości urządzenia 

na jakim jest oglądana (telefon komórkowy, tablet, PC). 

Projekty graficzne muszą uwzględniać wymagania stawiane wersjom 
dedykowanym dla telefonów komórkowych i tabletów. 
Zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive Web Design), wygląd graficzny strony 
internetowej powinien zmieniać swój stan po przekroczeniu pewnych punktów 
granicznych (breakpoints) w szerokości obszaru przeglądarki, w którym 
wyświetlana jest strona internetowa.  
Serwis  powinien zostać zaprojektowany przy użyciu punktów granicznych: 
• DESKTOP: 1024px (szerokość wyjściowa) 
• TABLET: 768px 

• MOBILE: 320px  

Repozytorium plików 

CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych, multimedialnych, 
tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać co najmniej formaty wymienione w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych. 
CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium plików lub jego części, zgodnie 
z przyznanymi uprawnieniami, w celu dodawania nowych plików, zamiany wersji 
plików oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający 
ich swobodne przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. 
 
Repozytorium plików musi umożliwiać co najmniej: 

● tworzenie, kopiowanie, usuwanie katalogów i podkatalogów przez 
użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia,  

● dodawanie, usuwanie i zmianę nazwy plików, 

● dodawanie opisu do pliku,  

● edytowanie parametru „Alt” dla plików graficznych, 

● sortowanie wg nazwy, typu, wielkości, daty dodania. 
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System musi umożliwiać dodawanie do repozytorium wielu plików na raz. 
 
Pliki graficzne umieszczane w repozytorium serwisu muszą podlegać 
normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru 
zdjęcia tzn. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, 
zarówno dla miniaturki jak i dla właściwego zdjęcia.  
System musi umożliwiać opublikowanie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. 
 

Do przeglądania plików w formacie Adobe™ PDF wymagana jest 
funkcjonalność umożliwiająca:   

● wysłanie maila z linkiem do publikacji 

● udostępnienie publikacji na kilkudziesięciu serwisach społecznościowych 

● skopiowanie i wklejenie linka do publikacji na swojej stronie lub blogu 

● opublikowanie dokumentu w atrakcyjnej formie w treści artykułu 

● wydrukowanie, pobranie, skomentowanie oraz ocenienie. 

 
 

Galerie zdjęć, 
panoramy 

System musi posiadać możliwość prezentowania załączników graficznych w 
postaci galerii, w tym udostępnienia galerii zdjęć jako wydzielonych stron serwisu 
oraz w ramach artykułów. 
Galeria musi być prezentowana w postaci miniatur z możliwością powiększenia 
ich do ustalonego rozmiaru i pełnego oryginalnego rozmiaru. 
Otwieranie widoku powiększenia nie może być blokowane przez systemy 
blokujące okna typu „pop-up” przeglądarek. 
System musi posiadać możliwość otworzenia pliku powiększenia przy 
wyłączonej w przeglądarce obsłudze JavaScript. 
Musi istnieć możliwość zamieszczania podpisów zdjęć przy rozdzieleniu podpisu 
od atrybutu „Alt” przypisanego do pliku graficznego. 
Pliki graficzne umieszczane w galerii muszą podlegać normalizacji zgodnie z 
konfiguracją dot. rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tzn. konwersji do 
określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla 
właściwego zdjęcia. 
System musi posiadać możliwość prezentowania materiałów takich jak 
panoramy zewnętrzne i wewnętrzne 360 stopni z funkcją „zoom”, obsługą za 
pomocą myszy i klawiatury. Panoramy muszą być utworzone na bazie wysokiej 
jakości zdjęć i podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. konwersji do 
określonego wymiaru i stopnia kompresji. 

Doradztwo on-line Chat lub inna forma bezpośredniej komunikacji z klientem 

Bezpieczny dostęp 

Wykonawca pokryje koszty zakupu i przedłużenia ważności certyfikatu 
bezpieczeństwa w całym okresie obowiązywania umowy. Właścicielem 
certyfikatu bezpieczeństwa będzie Zamawiający. 
Dostęp do systemu musi odbywać się za pomocą bezpiecznego połączenia SSL 
z kluczem o długości co najmniej 128 bitów dla wszystkich administratorów i 
redaktorów serwisu. 
Administrator musi mieć możliwość włączenia (z poziomu panelu 
administracyjnego) bezpiecznego połączenia SSL dla określonych działów i 
artykułów w serwisie. 
System musi umożliwiać tworzenie i zmianę reguł dotyczących długości oraz 
stopnia skomplikowania haseł przechowywanych w bazie danych systemu, a 
także umożliwiać określenie czasu, po którym konieczna będzie zmiana hasła. 
Hasła użytkowników nie mogą być przechowywane w bazie systemu w postaci 
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jawnej, lecz z wykorzystaniem bezpiecznej funkcji skrótu (np. SHA - Secure Hash 
Algorithm). 
System musi umożliwiać ustawienie przez administratora czasu bezczynności, 
po którym użytkownik zostanie wylogowany z systemu. 
System musi umożliwiać włączenie mechanizmu blokowania kilkukrotnego 
jednoczesnego logowania się tego samego użytkownika. 
System musi czasowo blokować konto przy wielokrotnej próbie zalogowania z 
niewłaściwym hasłem. Ilość prób musi być możliwa do ustalenia przez 
administratora, który musi mieć możliwość ręcznego odblokowania konta. 

System zgłoszeń do 
modułu reklamowego 

Serwis musi posiadać możliwość rejestracji użytkowników. Zarejestrowany 
użytkownik, musi mieć dostęp do panelu użytkownika w którym będzie mógł: 

a. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (wzór formularz dostępny w 
załączniku) 

b. Wysłać formularz zgłoszeniowy 
c. Śledzić status wysłanego zgłoszenia wraz z otrzymywaniem zmiany 

statusu na adres e-mail 
d. Formularz powinien posiadać odpowiednią walidacje określoną przez 

Zamawiającego w trakcie tworzenia formularza 

 

Archiwizacja 

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizm automatycznej archiwizacji 
dokumentów z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z 
archiwum. Administrator ma możliwość swobodnej decyzji dotyczącej 
przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji lub usunięcia 
artykułów. 
 

Edytowalność plików 
tekstowych 

W trakcie czytania wybranego artykułu na stronie, użytkownik ma możliwość 
zmiany wielkości tekstu (pomniejszenie/powiększenie czcionki); wydruku; 
ściągnięcia pliku do pobrania; wysyłki treści e-mailem w formie funkcji „Wyślij 
znajomym" - wysyłanie do znajomego bezpośrednio ze stron WWW, 
rekomendacji z informacją o istnieniu danej podstrony. 

Czasowa 
niedostępność serwisu 

Strona posiada mechanizm umożliwiający wyświetlenie informacji o czasowej 
niedostępności serwisu z powodów technicznych. 

 

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna narzędzia administracyjnego CMS (Content Management 
System - System Zarządzania Treścią): 

 

1. System CMS i dokumentacja (instrukcja obsługi) wykonane są w języku polskim. 

2. Przy tworzeniu artykułów występuje możliwość pokazania skrótu aktualności wpisywanego ręcznie lub 
tworzonego automatycznie z treści wiadomości. 

3. CMS realizuje swoje zadania przy użyciu przyjaznego i łatwego w obsłudze interfejsu. 

4. Posiada opcję ustawienia dowolnego zdjęcia w artykule w położeniu pionowym lub poziomym. 

5. Istnieje możliwość dołączenia elementów dynamicznych do wszystkich tekstów. 

6. Posiada możliwość zintegrowania z zewnętrznymi serwisami np. Facebook. 

7. importuje oraz generuje kanał RSS. 

8. Umożliwia dowolne ustawianie kolejności elementów w strukturze serwisu i w treści artykułu. 

9. Posiada mechanizm umożliwiający załadowanie plików graficznych (zdjęć) w dużej rozdzielczości (do 
pobrania) wraz z systemem ich prezentacji na stronie artykułowej. 
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10. CMS jest przystosowany do obsługiwania nieograniczonej ilości nazwanych użytkowników, czyli 
odrębnych kont w systemie. 

11. Narzędzia administracyjne (w tym CMS) umożliwiają dalszą rozbudowę serwisu po zakończeniu prac 
nad wdrożeniem. 

12. Nawigacja z poziomu administratora opiera się na strukturze drzewiastej. 

13. Zmiany na stronie są widoczne natychmiast po zapisaniu. 

14. Posiada funkcję udostępnienia podglądu zdjęć oraz edytowanych stron przed ich opublikowaniem. 

15. Moduł edycyjny umożliwia: 
 

• dodawanie, zmianę lub usuwanie elementów treści strony; 

• wstawienie i edycję tabel (m.in.: edycja komórek, wierszy, kolumn i ich właściwości); 

• dodawanie plików i obiektów z prezentacjami przygotowanymi z wykorzystaniem technologii 
Flash; 

• dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych; 

• dodawanie treści z serwisu Youtube; 

• możliwość druku z poziomu edytowanego tekstu; 

• pogrubienie, pochylenie i podkreślenie tekstu; 

• wyśrodkowanie, wyjustowanie, dociąganie do lewej lub prawej strony; 

• wklejenie tekstu z plików tekstowych, Worda, Excela, OpenOffice; 

• wklejenie tekstu bez formatowania; 

• skorzystanie z dostępnych stylów zastosowanych w serwisie; 

• stworzenie listy numerowanej i punktowanej; 

• cofnięcie ostatnich operacji; 

• wstawienie, edycję i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (anchor); 

• wstawienie grafiki, możliwość ustawienia jej względem tekstu (oblanie itd.); 

• wstawienie linii poziomej; 

• wstawienie tekstu w formie indeksu górnego lub dolnego; 

• edycji w źródle dokumentu; 

• zmianę wielkości obszaru roboczego (na dowolny oraz do pełnego ekranu); 

• podłączenie galerii zdjęć; 

• wstawianie niestandardowych znaków np. §; 

• wyszukiwanie tekstu, z opcją zamiany na inny; 

• włączanie/wyłączanie wyświetlania niedrukowalnych elementów np. paragrafów, twardych spacji; 

• wstawianie tzw. „twardej spacji" - stosowanej w edytorze Word/OpenOffice; 

• usunięcie formatowania z zaznaczonej części lub całości dokumentu; 

• wstawianie czystego kodu HTML; 

• System CMS umożliwia administratorom tworzenie kont użytkowników oraz nadawanie im 
uprawnień do poziomu konkretnych działów. 

16. Posiada opcję samodzielnego tworzenia działów i struktury serwisu oraz zmiany kolejności wyświetlania 
działów w menu. Istnieje możliwość ukrycia działu tak, żeby istniał w strukturze, ale nie był widoczny na 
stronie. 

17. Opcja ustawienia kolejności wyświetlania tekstów na stronie. 
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18. System automatycznie zmniejsza przesyłane zdjęcia do określonego rozmiaru wraz z utworzeniem 
miniatury. Posiada opcję stworzenia samej miniatury bez naruszania oryginalnego zdjęcia. 

19. System udostępnia dane statystyczne związane z oglądalnością serwisu.. 

20. Publikuje treści o zadanej wcześniej dacie. 

21. Zapewnienia maksymalne bezpieczeństwo przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. 

22. Posiada możliwość dodania jako plik do pobrania dokumentów w formatach:.gif, jpg, png, tif, bmp, zip, 
tar, tgz, gz, rar, exe, mov, mpg, mpeg, avi, asf, mp3, mp2, rm, wav, vob, qt, vid, ac3, wma, wmv, doc, xls, 
ppt, pdf, docx, xlsx, pptx, rtf, txt, swf, odt, ods. 

23. Ma możliwość uruchomienia szybkiego przełączenia między różnymi wersjami kolorystycznymi serwisu 
np. czarno-białą, świąteczną, itp.; 

24. Posiada możliwość samodzielnej wymiany banerów. 

25. Posiada możliwość administrowania serwisem zawierającym treści w dowolnym języku obcym. 

26. Aplikacja CMS Jednostki Samorządu Terytorialnego za pośrednictwem własnego panelu może 
publikować w serwisie wybraną lub wszystkie aktualności opublikowane wcześniej na stronie internetowej 
dowolnej Jednostki Organizacyjnej. 

27. System posiada możliwość rozsyłania wiadomości SMS oraz e-mail do subskrybentów strony 
internetowej, po pojawieniu się na niej nowej informacji. Subskrybent ma możliwość dopisania się do 
wybranych działów informacji. Po dopisaniu się do listy subskrybentów użytkownik otrzymuje link 
aktywacyjny. Użytkownik ma możliwość wypisania się z subskrypcji za pośrednictwem strony internetowej 
lub SMS. 

28. Posiada możliwość dodawania sond (pytania zamknięte) oraz ankiet z pytaniami otwartymi. 

29. Posiada funkcjonalność umożliwiającą samodzielne definiowanie zawartości strony startowej poprzez 
zmianę umiejscowienia modułów oraz elementów zawartych w strukturze serwisu. Zawartość strony 
głównej konfiguruje się z poziomu panelu CMS. 

30. Posiada zabezpieczenie antyspamowe do formularzy np. ogłoszenia, pytanie do... , baza firm, forum, 
dodaj komentarz, księga gości - przed wysłaniem formularza należy wpisać kod. 

31. Posiada funkcjonalność "Addtoany", dzięki której użytkownicy mogą dzielić się treścią przeczytaną na 
stronie za pośrednictwem popularnych portali społecznościowych. 

 

Wykaz obligatoryjnych funkcjonalności serwisów internetowych, udostępnionych w CMS 
 
Agregator menu Mechanizm, który pozwala na łączenie różnych elementów zawartych 

w strukturze serwisu w ramach jednej strony, np. wyświetlenie 
jednoczesne strony typu aktualności, galeria i sonda. 

Animacja w górnej grafice z 
możliwością samodzielnej zmiany 
zdjęć 

Mechanizm, który pozwala na wymianę zdjęć w górnej grafice serwisu 
internetowego; po dodaniu więcej niż jednego zdjęcia w wybranym 
katalogu CMS, zdjęcia będą się automatycznie zmieniały na stronie 
internetowej. 

Animacja flash w menu Mechanizm, który pozwala na dodanie w dowolnym miejscu w menu 
serwisu banera w formie animacji w technologii flash. 

Baner informacyjny do samodzielnej 
edycji 

Mechanizm, który pozwala na dodanie w dowolnym miejscu w menu 
serwisu banera w formie tekstu, zdjęcia lub animacji w technologii 
flash 

Dodaj wydarzenie Mechanizm, który pozwala administratorowi oraz użytkownikom 
stron internetowych na zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej za pomocą formularza; po dokonaniu akceptacji 
administrator serwisu ma możliwość opublikowania przesłanej 
informacji w aktualnościach i w kalendarzu serwisu internetowego. 



  

 Strona 15 
 

Drukuj, poleć, pobierz PDF Mechanizm, który pozwala użytkownikom stron internetowych na 
wydrukowanie, przesłanie innym użytkownikom linka oraz 
wygenerowanie i zapisanie pliku PDF do wybranej strony 
bezpośrednio z serwisu internetowego. 

Facebook - wtyczka 
społecznościowa 

Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na automatyczne 
publikowanie wybranych aktualności ze strony internetowej na 
własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook.com. 

Favikona - miniatura logo Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na zamieszczenie 
w wybranym katalogu CMS pliku graficznego .ico, który zostanie 
zamieszczony z lewej strony w pasku adresu przeglądarki internetowej. 

Film z Youtube w menu Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na zamieszczenie 
w dowolnym miejscu w menu serwisu ikony graficznej i linku do filmu 
opublikowanego w serwisie Youtube.com. 

Foto galeria Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na tworzenie 
galerii zdjęć (plików graficznych m.in. .jpg lub .png), które 
użytkownicy serwisu internetowego mogą następnie przeglądać w 
formie pokazu zdjęć. 

Ikona graficzna znanych typów 
plików (m.in. PDF, DOC, XLS) 

Mechanizm, który automatycznie zamienia znajdujące się w treści 
strony linki do plików z rozszerzeniem .pdf, .doc, .xls na elementy 
graficzne związane z najczęściej wykorzystywanymi programami 
biurowymi (Word, Excel, Adobe Acrobat Reader). 

Kalendarz wydarzeń Mechanizm, który pozwala administratorowi oraz użytkownikom 
stron internetowych na zamieszczenie informacji w kalendarzu 
wydarzeń serwisu internetowego. 

Kanał RSS własnego serwisu do 
pobrania przez innych 

Mechanizm, który pozwala użytkownikom stron internetowych na 
pobieranie informacji zawartych w serwisie internetowym za 
pośrednictwem skryptu RSS (Really Simple Syndication) i 
opublikowanie ich specjalnych programach do odczytu wiadomości 
RSS lub zewnętrznych serwisach internetowych. 

Kanał RSS zewnętrznego serwisu Mechanizm, który pozwala administratorowi strony internetowej na 
zamieszczenie treści z zewnętrznego źródła na stronie internetowej, 
za pośrednictwem skryptu RSS (Really Simple Syndication). 

Lista subskrybentów Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na rozesłanie 
zamieszczonej w serwisie internetowym aktualności bezpośrednio na 
adresy e-mail wszystkich lub zdefiniowanych wcześniej grup 
odbiorców wiadomości. Subskrybenci mają możliwość samodzielnego 
dopisania oraz wypisania się z listy subskrybentów. 

Lokalizacja ścieżki Mechanizm, który pozwala użytkownikowi strony na śledzenie 
aktualnej lokalizacji w strukturze serwisu. Element nawigacji, który 
stanowią hiperłącza powrotne do niżej położonych podstron serwisu. 

Okno POP-UP do samodzielnej 
edycji 

Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na publikowanie 
na stronie głównej lub na wszystkich stronach serwisu wyskakującego 
okna, które uruchamia dodatkową kartę przeglądarki w celu 
wyświetlenia informacji w formie tekstu, grafiki lub animacji. 

Przyjazne linki Mechanizm, który umożliwia przekonwertowanie adresu URL strony 
internetowej na formę, która usprawnia pozycjonowanie serwisu 
internetowego. 

Pytanie do... Mechanizm, który umożliwia przesyłanie pytania do administratora 
serwisu za pośrednictwem dedykowanego formularza. Administrator 
ma możliwość publikowania pytań i odpowiedzi na wybranej 
podstronie serwisu internetowego. 

Rotator aktualności Mechanizm, który umożliwia prezentowanie wybranych aktualności 

http://facebook.com/
http://youtube.com/
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zamieszczonych w serwisie internetowym w postaci skryptu 
prezentującego aktualności w formie animacji. 

Rotator ikon Mechanizm, który umożliwia prezentowanie wybranych elementów 
graficznych zamieszczonych w serwisie internetowym w postaci 
skryptu prezentującego pliki graficzne w formie animacji. 

Schematy graficzne Mechanizm, który umożliwia administratorowi serwisu błyskawiczną 
zmianę szaty graficznej strony internetowej na wcześniej zdefiniowaną 
(np. czarno-biała, świąteczna, wakacyjna, itp.). 

Sondy, ankiety Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na zamieszczenie 
w serwisie ankiety z pytaniami do użytkowników strony internetowej. 

Statystyki on-line Mechanizm, który odnotowuje aktualną oraz sumaryczną liczbę 
użytkowników strony internetowej w czasie rzeczywistym. 

Strona startowa Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na samodzielne 
definiowanie zawartości strony startowej, poprzez zmianę 
umiejscowienia elementów zawartych w strukturze serwisu. 

Wersja dla słabowidzących - 
dynamiczna zmiana kontrastu 

Mechanizm, który pozwala użytkownikowi strony na zmianę wersji 
kolorystycznej serwisu na wysoki kontrast, spełniający wymagania 
stosunku 4,5:1, za pomocą odpowiedniej kontrolki. 

Wersja dla słabowidzących - zmiana 
wielkości czcionki 

Mechanizm, który pozwala użytkownikowi strony na zmianę wielkości 
czcionki serwisu na mniejszą lub większą, za pomocą odpowiedniej 
kontrolki. 

Zarejestrowani użytkownicy 
 

Mechanizm, który pozwala administratorowi strony na tworzenie 
podstron dostępnych dla użytkowników serwisu, którzy posiadają 
login i hasło do wybranych treści serwisu. Administrator może 
tworzyć dowolną liczbę nazwanych użytkowników. 
 

 

Zadanie 2 – Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 

Projektu Koncepcyjnego, Projektu Wykonawczego, 

Dokumentacji Powykonawczej oraz Instrukcji 

Użytkowania serwisu LGD KWS 

Cel Zadania 2 

Celem zadania 2 jest opracowanie i dostarczenie Projektu Koncepcyjnego, Projektu 
Wykonawczego, Dokumentacji Powykonawczej oraz Instrukcji Użytkowania serwisu LGD KWS. 
 

Projekt Koncepcyjny - opracowanie i stworzenie dokumentacji zawierającej podstawowe 
funkcjonalności, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, załącznikami do Zapytania ofertowego, 
zapewniający operacyjność i efektywność narzędzia informatycznego. 
 

Projekt Wykonawczy - opracowanie i stworzenie technicznego projektu infrastruktury 
informatycznej zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego i załącznikami do Zapytania ofertowego, 
zapewniającego maksymalną funkcjonalność, operacyjność i efektywność narzędzia 
informatycznego. 
 

Dokumentacja Powykonawcza - opracowanie i stworzenie dokumentacji technicznej 
zawierającej wszelkie informacje pozwalające na samodzielne korzystanie i dokonywanie dalszych 
zmian narzędzia informatycznego oraz dokumentacji dotyczącej obsługi dla narzędzia 
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informatycznego umożliwiającej jego prawidłowe użytkowanie (w szczególności Instrukcji 
Użytkowania). 
 

Instrukcja Użytkowania serwisu LGD KWS będzie zawierać:  
1. szczegółowe instrukcje dot. systemu zarządzania treścią (CMS) dla wszystkich kategorii 

użytkowników serwisu, zawierające opis wszystkich dostępnych funkcji systemu CMS i jego 
możliwości oraz przewodniki w formie „how-to” w postaci pytań dot. realizacji określonych 
operacji i szczegółowych odpowiedzi na pytania zawierających zrzuty ekranu, 

2. opis funkcjonalności serwisu wraz z instrukcją obsługi modułów. 
 

Oczekiwane rezultaty realizacji Zadania 2 

 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, przeniesie na Zamawiającego 
całość przysługujących mu praw majątkowych do Projektu Koncepcyjnego, Projektu 
Wykonawczego, do Dokumentacji Powykonawczej, Instrukcji Użytkowania zwanych dalej łącznie 
Utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakie powstaną w 
wyniku wykonywania niniejszej umowy. W zakresie, w jakim rezultatem wykonania Umowy w 
powyższym zakresie nie będą Utwory, należy stosować wprost przepisy Kodeksu Cywilnego o 
Umowie o dzieło. W takiej sytuacji poniższe postanowienia należy stosować odpowiednio, a w 
miejsce przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowe przeniesienie własności 
dzieła. 
 

System musi być wyposażony w dostępną z poziomu administracyjnego dokumentację on-line w 
postaci Instrukcji Użytkowania z możliwością jej przeszukiwania. 
 

Zakres informacji zawartych w Instrukcji Użytkowania może podlegać aktualizacji w trakcie prac 
wdrożeniowych.  
 

Dokumentacja zostanie dostarczona w wersji elektronicznej w postaci plików w formacie Adobe™ 
PDF bez zabezpieczeń z możliwością wyszukiwania na nośniku danych (płyta DVD) oraz w 
postaci wydruku w 3 egzemplarzach z prawem do tworzenia dowolnej ilości kopii tej dokumentacji 
na użytek Zamawiającego. 
 
 

Zadanie 3 – Szkolenie dla administratorów i redaktorów 

serwisu LGD KWS 

Cel Zadania 3 

Celem zadania 3 jest przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla użytkowników serwisu i systemu 
CMS: administratorów i redaktorów. 

Oczekiwane rezultaty realizacji Zadania 3 

W ramach wdrożenia, Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i redaktorów 
wdrażanego systemu zarządzania treścią, a także szkolenia dot. funkcjonalności mapy, licznika itp.  
 

Szkolenia dla poszczególnych kategorii użytkowników serwisu i systemu CMS podlegają odbiorowi 
końcowemu. 
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Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.  
 

Miejsce, program szkolenia, czas realizacji oraz listę uczestników szkolenia Wykonawca ustali w 
porozumieniu z Zamawiającym. Szkolenia odbędą się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8: 00-
16: 00 ·lub w innych godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 

Przed rozpoczęciem szkoleń, w terminie min. 7 dni, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji zakres szkoleń i materiały przekazujące wiedzę ze szkolenia oraz metody szkoleniowe 
dla poszczególnych grup użytkowników.  
 

Wykonawca określi niezbędny wymiar szkoleń dla poszczególnych grup użytkowników, przy czym:  

● maksymalna liczba uczestników szkolenia dla grupy administratorów wyniesie 6 osób, przy 
czym efektywny czas trwania szkolenia wyniesie łącznie 8 godzin (1 dni x 5 godzin 
zegarowych), przy założeniu, że czas przerw nie jest wliczany w czas szkolenia, 

● maksymalna liczba uczestników szkolenia dla grupy redaktorów wyniesie 6 osób, przy 
czym minimalny efektywny czas trwania szkolenia wyniesie łącznie 8 godzin (1 dni x 5 
godzin zegarowych), przy założeniu, że czas przerw nie jest wliczany w czas szkolenia. 

 

Po każdym zakończonym szkoleniu zostanie przygotowane sprawozdanie zawierające listę 
obecnych osób, omawiane zagadnienia oraz wnioski zgłaszane przez uczestników szkolenia.  
 

Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu zawierające, co najmniej 
następujące informacje: 

● data i miejsce prowadzenia szkolenia, 

● imię i nazwisko trenera/ów prowadzących szkolenie, 

● wymiar szkolenia (ilość godzin), 

● szczegółowy zakres tematyczny szkolenia. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie szkolenia - ponosi koszty ich organizacji tj.:  

● materiały informacyjne i szkoleniowe, 

● zakwaterowanie trenerów. 
 

Sale szkoleniową i sprzęt multimedialny udostępni Zamawiający. 
 
 

Zadanie 4 – Serwis, doskonalenie, usługi gwarancyjne 

serwisu LGD KWS 

Cel Zadania 4 

Celem zadania 4 jest realizacja bieżącej obsługi serwisu LGD KWS obejmującej w skali roku 
kalendarzowego co najmniej:  

● obsługę administracyjną serwisu, 
 

Obsługa administracyjna serwisu obejmuje co najmniej: 
- usuwanie wszystkich błędów zgłoszonych przez Zamawiającego lub zidentyfikowanych przez 
Wykonawcę (w ramach gwarancji), 
- zakładanie kont użytkowników, 
- tworzenie baz danych, 
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- nadawanie uprawnień użytkownikom. 
 

W ramach obsługi administracyjnej Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia dodatkowych 
prac zleconych przez Zamawiającego w wymiarze: 10 godzin rocznie 
 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić jakikolwiek błąd w systemie oraz przywrócić 
działanie systemu w ramach gwarancji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu. 
 

Wszystkie prace zlecone przez Zamawiającego w ramach obsługi administracyjnej wykonywane 
będą w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. Zlecenia będą zgłaszane w formie 
elektronicznej.  
 

Zadanie 5 – Przeprowadzenie audytu końcowego serwisu 

LGD KWS  

Przeprowadzenie audytu końcowego i przedstawienie raportu potwierdzającego spełnienie przez 

zbudowane strony internetowe wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 poz. 526 oraz z 2014 r. poz. 1671) oraz pozostałych wymagań 

zadeklarowanych w projekcie. 

Audyt dostępności stron internetowych powinien uwzględniać przeprowadzenie analizy 
automatycznej, badania eksperckiego, jak i badania przeprowadzonego przez osoby 
niepełnosprawne 
 

Zadanie 6 – Wdrożenie i integracja z serwisem 

oprogramowania w postaci symulacji biznesowych z 

bezterminową licencją bez ograniczeń na liczbę 

użytkowników. 

Wymagania merytoryczne dot. symulacji biznesowej: 

 

1. Symulacja powinna bazować na realiach rynkowych specyficznych dla 3 konkretnych branż tj. 

przedstawiać działalność 3 konkretnych typów firm usługowych. 

2. Zakres decyzji, jakie podejmuje uczestnik symulacji powinien zawierać minimum następujące 

elementy: 

o Organizacja firmy (w tym m.in. wybór nazwy, określenie misji, zasad zespołu) 

o Organizacja stanowisk  

o Komponowanie oferty produktów/usług 

o Zakup materiałów/surowców 

o Zatrudnienie pracowników (ustalenie wynagrodzenia, premii, formy zatrudnienia) 

o Marketing (marketing tradycyjny oraz marketing internetowy) 
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o Finanse (możliwość zarządzania finansami przedsiębiorstwa poprzez lokaty, kredyty, 

pożyczki) 

o Sprzedaż (ustalanie cen/rabatów/marż) 

3. Symulacja powinna zawierać elementy pozwalające na kształtowanie umiejętności 

porównywania ofert różnych podmiotów np. dostawców, banków itp. 

4. Symulacja powinna zawierać elementy polskich przepisów obowiązujących przedsiębiorców 

oraz sprawozdawczości i rachunkowości stosowanej przez przedsiębiorców w Polsce. 

5. Poziom trudności symulacji powinien wzrastać wraz z postępem uczestnika. Minimum 75% 

rund dostępnych w symulacji powinno posiadać unikalny element decyzyjny. 

6. Wirtualne firmy prowadzone przez uczestników powinny podlegać ocenie wielokryterialnej 

zawierającej min. 2 elementy ekonomiczne i min. 2 elementy społeczne.  

7. Algorytmy symulacji powinny być wielokryterialne i nieliniowe. 

 

Wymagania techniczne dot. symulacji biznesowej: 

1. Interfejs użytkownika aplikacji musi być w pełni dostępny z poziomu wszystkich popularnych 

przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. 

2. Symulacja powinna zapewniać prawidłowe wyświetlanie treści zarówno na urządzeniach 

stacjonarnych, jak i mobilnych co oznacza, że strona symulacji powinna być stroną  

responsywną.  

3. Dostęp do symulacji powinien być umożliwiony przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w 

tygodniu.  

4. Symulacja powinna umożliwiać jednoczesny udział wielu uczestników. Uczestnicy mogą 

korzystać z symulacji w pojedynkę lub tworzyć zespoły. Uczestnicy tworząc wirtualne 

przedsiębiorstwa w ramach grupy konkurują ze sobą na jednym wirtualnym rynku. 

5. Udział  w  grze  powinien  być  rejestrowany,  możliwe  jest  przerwanie  gry  w dowolnym 

czasie oraz jej kontynuacja lub wznowienie. 

6. Symulacja powinna składać się z etapów, minimum 10 rund decyzyjnych. 

7. Każdy etap, runda decyzyjna powinna odwzorowywać jeden miesiąc działalności firmy. 

8. Symulacja powinna posiadać przynajmniej dwa panele: Panel uczestnika – gracza oraz Panel 

trenera – prowadzącego.  

9. Prowadzący symulację (nauczyciel, trener) powinien posiadać swój panel zarządzania w którym 

powinien mieć możliwość zarządzania symulacjami m.in. poprzez: 

a. Zamawianie symulacji, 

b. Uruchamianie algorytmów liczących symulujących rynek, 

c. Widok listy uczestników symulacji, 

d. Wysyłkę e-maili do uczestników symulacji,  

e. Podgląd wyników wirtualnych firm, 

f. Przydzielanie kar i nagród uczestnikom. 

10. Każdy z uczestników symulacji w ramach decyzji powinien mieć możliwość: 

a. Podjęcia decyzji biznesowej, 

b. Sprawdzenia wyników decyzji biznesowej, 

c. Sprawdzenia wyników decyzji biznesowych na tle konkurencji. 

11. Wyniki symulacji powinny być prezentowane w formie tabelarycznych zestawień oraz 

interaktywnych wykresów. 
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12. Obliczenia  związane z ustaleniem wyników gry nie powinny przekroczyć 10 sekund. 

13. Symulacja powinna być zaopatrzona w instrukcję obsługi zawierającą informacje dot. 

technicznej strony obsługi symulacji oraz zakresu merytorycznego wraz z przykładami (format 

PDF).  

Wymagania dodatkowe: 

1. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie osób, które będą korzystać z 

symulacji biznesowej. Szkolenie będzie zawierało min. informacje nt. metodyki prowadzenia 

zajęć z wykorzystaniem przygotowanych symulacji biznesowych, technicznej obsługi symulacji 

oraz szkolenie merytoryczne dot. podejmowanych decyzji oraz interpretacji wyników.  

2. Wykonawca zapewni support dla osób, które będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem 

symulacji (nauczyciel/trener) w wymiarze minimum 2 godzin w miesiącu przez 12 miesięcy od 

podpisania protokołu końcowego.  

Zamawiający dopuszcza możliwość uiszczania opłat aktualizujących, serwisowych itp. po 

zakończeniu okresu gwarancyjnego.  

Załącznik: „Polityka Prywatności” 

Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów przywiązuje szczególną wagę do 

poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis.  

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie jest: 

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, Lutynia 24, 57-540 Lądek 

Zdrój 

Telefon/fax: 74 814 81 59, E-mail: biuro@kws.org.pl, Biuro Stowarzyszenia : Lutynia 26, 57-540 

Lądek Zdrój, tel./fax  74 814 81 59, e-mail: kws@kws.org.pl 

 

Wykorzystywanie danych 

W serwisie (podajemy nazwę serwisu ……..) wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. Cookies) 

oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. 

Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z 

prawem, w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator Danych Osobowych może 

przetwarzać dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, 

dowodowych, statystycznych oraz określonych w części „Logowanie do symulacji biznesowych” i 

komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.  

 

 

Gromadzenie danych 

W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy 

publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: 

 czas nadejścia zapytania http, 

 czas wysłania odpowiedzi http, 

 nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, 

mailto:biuro@kws.org.pl
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 informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, 

 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku 

gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

 informacje o przeglądarce użytkownika. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony LGD KWS  

z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie „Logowanie do symulacji biznesowych”. Dla 

zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu 

określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, 

czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

 

Mechanizm Cookies w serwisie. 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji  

o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie 

przechowują danych osobowych użytkowników. 

Dla niniejszego serwisu przechowujemy następujące pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko 

w określonym odpowiednio czasie. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych 

elementów serwisu.  

 

Odnośniki do innych stron 

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady 

zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne 

strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy 

tylko niniejszego serwisu. 

Logowanie do symulacji biznesowych 

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja użytkowników dla użycia symulacji 

biznesowych. Dane osobowe wykorzystane podczas logowania są przetwarzane w celu dla którego 

został przygotowany serwis oraz do archiwizacji. 

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi rejestracji w serwisie, 

odnotowywane są następujące dane osobowe: 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu itd.1 

Dodatkowo dla każdej osoby zarejestrowanej w serwisie, rejestrowane jest hasło dostępu. 

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości na wskazane skrzynki 

mailowe odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania 

wiadomości. Odbiorca informacji otrzymuje na skrzynkę pocztową informację awizo o 

adresowanej do niego wiadomości, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego w 

informacji awizo odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę serwisu, z 

którego odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego wiadomość. Jednocześnie w logach serwera 

odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina 

wykonania tej operacji oraz powiadomienie, że informacja została odczytana.  

Informacje zawarte w logach, rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości, 

wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie 

dostarczona i w konsekwencji odnotowywana jest w serwisie. 

                                                
1 Zakres danych osobowych należy odpowiednio dostosować do danego serwisu. 
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Zgoda użytkownika serwisu 

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym 

(komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony 

w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania. 

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu 

końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany 

ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w 

taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika 

portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia 

stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 

internetowych portalu. 

Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania 

plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych. 

 Internet Explorer 

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.  

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: 

Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia. 

 

Mozilla Firefox 

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.  

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie 

ustawienia. 

 

Google Chrome 

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu) nastepnie Ustawienia Google Chrome i 

pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć 

przycisk „Ustawienia treści” > wybrać odpowiednie ustawienia. 

 

Zmiany 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 

modyfikacje do powyższego zapisu. 

 

Słowniczek 

Czas nadejścia zapytania http– określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika 

o podanie informacji np.: żądaną stronę www. 

Czas odpowiedzi strony http – określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na 

żądanie użytkownika. 

protokół http – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów 

hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). 
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protokół SSL – protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. 

URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów 

(informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej 

kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania 

wszelkich zasobów dostępnych w Internecie. 

nawigacja w serwisie – przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy 

poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www. 

sesja – to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły 

dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane 

mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji 

przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w 

adresie URL. 

sesyjny plik Coockie – jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim 

strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu 

powoduje usunięcie utworzonego pliku. 

automatyczny skrypt – jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera 

informacje np. ze stron internetowych. 

 

 


