ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA STWORZENIE NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ W-MZJ WRAZ ZE SKLEPEM
TERMIN SKŁADNIA OFERT: 29 marca 2019
Oferty należy przesyłać na maila: biuro@wmzj.waw.pl
ELEMENTY, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA:
 dane podmiotu składającego ofertę (wykonawcy),
 termin i etapy wykonania strony i sklepu internetowego,
 opis wykonania strony:
o propozycja szablonu
o propozycje technologii wykorzystanej do stworzenia strony
o propozycja zapewnienia wsparcia technicznego po uruchomieniu strony,
 opis wykonania sklepu internetowego:
o propozycja szablonu
o proponowane funkcjonalnosci w sklepie
o propozycja zapewnienia wsparcia technicznego po uruchomieniu sklepu,



całkowity koszt wykonania strony (kwota brutto),
całkowity koszt wykonania sklepu internetowego (kwota brutto),

WYMOGI DOTYCZĄCE NOWEJ STRONY:
 user friendly,
 użycie szablonu (bez indywidualnego projektu graficznego),
 strona i oprogramowanie musi być przystosowane do łatwej rozbudowy (włącznie ze
sklepem) i zmian wyglądu,
 technoogia wykonania musi zakładać łatwość wprowadzania zmian na stronie przez
osoby nie znające sie na programowaniu,
 strona musi zapewniać możliwość integracji (wymiany danych) ze stronami
zewnętrznymi (automatyczna aktualizacja etc.),
 zapewnienie responsywności strony (wyświetlanie na wszystkich urządzeniach
mobilnych),
 przeniesienie wszelkich praw autorskich do strony (i wszystich jej elementow) na WMZJ,
WYMOGI DOTYCZĄCE NOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO:
 user friendly
 zintegrowanie z systemem księgowym oraz z płatnościami on-line,
 oprogramowanie musi być przystosowane do łatwej rozbudowy (włącznie ze
sklepem) i zmian wyglądu,
 technologia wykonania musi zakładać łatwość wprowadzania zmian na stronie przez
osoby nie znające się na programowaniu,
 zapewnienie responsywności sklepu (wyświetlanie na wszystkich urządzeniach
mobilnych),
 przeniesienie wszelkich praw autorskich do sklepu (i wszystich jej elementow) na WMZJ,
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WYMOGI DOTYCZĄCE OFERENTA:
 termin wykonania max.4 tygodnie na stronę i max.4 tygodnie na sklep internetowy
od otrzymania kompletu materiałów do przedstawienia draftu do finalnej akceptacji,
14 dni roboczych na wprowadzenie poprawek (strona i tyle sklep) i zakończenia prac,
 przedstawienie przykładowych stron i sklepów realizowanych przez oferenta (linki do
realizacji),
 podpisanie umowy na wykonanie strony,
 profesjonalizm, dokładność, dotrzymywanie terminów realizacji,
OPIS KONSTRUKCJI STRONY:
 Konstrukcja prosta: menu podstawowe do 10 podstron (kazda podstrona z
dodatkowym menu od 4 do 12 rozwijanych podstron)
 Każda podstrona z banerem głównym w postaci zdjęcia (czasem logo W-MZJ)
 Kalendarz: konstrukcja prosta z możliwością zastosowania filtrów
 Mapa w zakładce kontakt i dodatkowo druga z zaznaczonymi ok 120 miejscami
(rozwiązanie podobne do wskazania lokalizacji np oddziałów firmy)
 Galeria reklamująca podmioty powiązane (na stronie głównej)
OPIS KONSTRUKCJI SKLEPU INTERNETOWEGO:
 Od 10 do max 20 ‘produktów’z jasnym menu i podziałem na kilka sekcji
 Zintegrowany z programem księgowym (symfonia) oraz z płatnościami online
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