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Konstantynów Łódzki, 7 sierpnia 2020

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna,
Pl. Kościuszki 10, 95-050 Konstantynów Łódzki
zaprasza na złożenie oferty cenowej na:
1.
Wykonanie projektu graficznego strony głównej i przykładowych podstron serwisu wraz
z elementami towarzyszącymi. Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę
z uwzględnieniem następujących wymagań:




strona musi być czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.
strona musi posiadać jeden element animowany poprawiający jej atrakcyjność
podstrona będzie zawierała galerię zdjęć oraz filmów z realizacji zadania projektowego MBP

2.
Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki z systemem strony
zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym







System musi być bardzo prosty w obsłudze, aby mogły z niego korzystać nawet
niedoświadczone osoby.
Strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu
(responsywna).
Technologia wykonania strony powinna pozwalać na jej rozbudowę o kolejne moduły
w przyszłości.
Strona powinna posiadać przyjazny interfejs dostosowanym także dla osób niedowidzących
(przyciski zmiany kontrastu i wielkości czcionek, nawigowanie przy pomocy klawiatury)
Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania
instalacji dodatkowego oprogramowania (np. pluginu Adobe Flash Player).
Strona powinna spełniać minimalne wymagania dot. Jej funkcjonalności i posiadać
co najmniej:
o Menu główne z możliwością samodzielnego stworzenia nieograniczonej ilości
kategorii głównych i podkategorii
o Zakładkę „aktualności” (wyświetlanie treści skróconych i treści pełnych, możliwość
dodawania nieograniczonej ilości plików do pobrania)
o Wyszukiwarkę treści strony z dynamicznym systemem podpowiedzi.

3. Wdrożenie serwisu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z wdrożeniem
strony:





Uruchomienie serwisu na serwerze Zamawiającego.
Przeszkolenie dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu obsługi systemu CMS (może
być online).
Telefoniczne konsultacje odnośnie obsługi strony i CMS przez okres 6 m-cy od odbioru
strony.
Udostępnienie instrukcji obsługi systemu CMS w wersji pisanej (papierowej – wydruk bądź
elektronicznej – plik tekstowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert bez podania przyczyny.
1. Kryterium wyboru oferty – 100% cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca poda ceny ofertowe netto i brutto z uwzględnieniem obowiązujących stawek
VAT.
3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy
wniesienia: nie wymagane.
4. Termin realizacji zamówienia:
Data rozpoczęcia w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Data zakończenia: 20 września 2020 r.
5. Termin, miejsce, sposób, forma złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail:
a.walczak@biblioteka.konstantynow.pl w terminie do dnia: 24 sierpnia 2020 do godz. 12.00
(liczy się data wpływu oferty do MBP w Konstantynowie Łódzkim). Oferty złożone po upływie
wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez
podania przyczyny.
W związku z wysłaniem zapytań ofertowych do różnych firm wybieramy ofertę
najkorzystniejszą cenowo, o czym poinformujemy drogą mailową do 26 sierpnia 2020 r.
6. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: - dyrektor Anna Walczak
a.walczak@biblioteka.konstantynow.pl Tel. 42 211 16 51.
Z poważaniem

