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Stowarzyszenie „Dolina Noteci’ 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 
 

Chodzież, 09.08.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na stworzenie strony internetowej dla Stowarzyszenia „Dolina Noteci”. 

 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Zapytanie ofertowe dotyczy utworzenia strony internetowej promującej walory obszaru LGD według po-
niższych wytycznych. 

1. Strona powinna: 

a. być oparta o system CMS – Drupal, 

b. być responsywną, 

c. uwzględniać wersję dla osób z niepełnosprawnością lub zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym, 

d. być stworzona w następujących wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki, 

rosyjski, 

e. być stworzona zgodnie z wytycznymi Google Webmaster, 

f. być zintegrowana z Yandex Webmaster dla promocji strony dla turystów ze 

wschodu, 

g. zawierać podłączenie profesjonalnych statystyk Google i Yandex, 

h. zawierać wbudowany w kod strony Structured Data Markup, 

i. zawierać Krossposting materiałów w media społecznościowe, 

j. posiadać wygodny system zarządzania użytkownikami (User Management), 

k. posiadać Control System on Publishing Process Based on Roles 

l. zawierać pliki sitemap dla każdego z języków strony WWW, 

m. uwzględniać możliwość dzielenia materiałów na nieograniczoną ilość poszczegól-

nych działów i poddziałów, 
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n. dostarczać użytkownikowi możliwie pełną informację o turystycznych atrakcjach 
obszaru, 

o. zawierać informacje na temat dziedzictwa kulturowego, takie jak legendy chodzie-
skie, historie miasta i jego mieszkańców w dziejach kraju związanych z obszarem  
i rolą miasta w ich życiu, 

p. zawierać kalendarz wydarzeń - informację o ciekawych sportowych i rozrywkowych 
wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie z wyszczególnieniem 
czasu planowanej imprezy i kosztach udziału w niej – aktualizowany na bieżąco, 

q. zawierać informacje o wydarzeniach które już się odbyły, 
r. zawierać dokładny opis szlaków turystycznych z informacjami na temat złożoności 

trasy, czasu na jej pokonanie, długości oraz grupy docelowej. Szlaki winny być po-
dzielone na kategorie, na przykład: piesze, rowerowe, kajakowe itp. Przy trasach 
powinna być informacja na temat obiektów lub legend z nią związanych, 

s. zawierać unikatowe zdjęcia bardzo wysokiej jakości za równo pod względem roz-
dzielczości jak również treści, 

t. docierać do szerokiego grona odbiorców, 
u. zawierać informacje podane w sposób łatwy, ciekawy i przystępny, 
v. funkcjonować na wszystkich urządzeniach przeznaczonych do obsługi stron www, 
w. dawać możliwość łatwego zarządzania stroną. 

 

2. Twórca strony powinien zapewnić:  

a. regularne szkolenie dla pracowników Stowarzyszenia w biurze Stowarzyszenia z ty-

tułu funkcjonowania strony WWW (w cenie projektu), 

b. wsparcie techniczne strony WWW w okresie co najmniej 2 lat (w cenie projektu), 

c. wykonanie oryginalnych zdjęć fotograficznych w ilości 100 zdjęć w celu umiesz-

czenia ich jako elementy graficzne strony (w cenie projektu wraz z przekazaniem 

praw autorskich), 

d. wsparcie merytoryczne 4 wersji językowych strony (polski, angielski, niemiecki, ro-

syjski), 

e. „białą” optymalizację strony dla wyszukiwarek w okresie co najmniej 2 lat, 

f. napisanie w celu optymalizacji (pozycjonowania) oryginalnych artykułów o Cho-

dzieży i okolicach dla napełnienia strony WWW (z przekazaniem praw autorskich), 

g. monitoring znaczących wydarzeń turystycznych, sportowych i kulturalnych w Cho-

dzieży w celu pozycjonowania (optymalizacji dla wyszukiwarek) strony WWW  

(z przekazaniem praw autorskich). 

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do 16.08.2016 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia „Do-

lina Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, lub za pośrednictwem poczty w ww terminie (liczy się 

data dostarczenia oferty). Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrzone. Oferent może przed upływem 
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terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania oceny ofert Zamawiający może 

żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty 

Waga: 

cena 80% 

doświadczenie Zleceniobiorcy 20%  

 

V. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załącznika 1 niniejszego zapytania w terminie określonym 

w p. III. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane załączniki, wymienione we wzorze oferty. Oferta powinna 

być czytelna. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przedstawione wyłącznie w złotych polskich  

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który prze-

słał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. III ni-

niejszego zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli oferent, którego 

oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najko-

rzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
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VII. Informacje dodatkowe 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem i narzędziami niezbędnymi do wyko-

nania zadania. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, bez podania przyczyny.  

 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty na stworzenie strony internetowej dla Stowarzyszenia „Dolina Noteci”. 
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Załącznik nr 1 

Wzór oferty cenowej 

 

……………………………       Data:………………….……. 

…………………………… 

…………………………… 

               Dane Oferenta 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na stworzenie strony internetowej dla Stowarzyszenia „Dolina Noteci”. 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena brutto przedstawia 

się następująco: 

 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto 

1. 

 

Stworzenie strony internetowej (po uwzględnieniu wszystkich wytycz-

nych zawartych w zapytaniu ofertowym).   

  ……………………….. 

 

 

Razem: 

 

……………………..... 

 

 

…………………………………………. Podpis i pieczęć oferenta 

 

Załącznik: portfolio potwierdzające doświadczenie. 


