
 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Ofertę należy przygotować zgodnie z poniższym załącznikiem. 
 

 

Załącznik nr 1 do 

OGŁOSZENIA O NABORZE ofert na wykonanie strony internetowej oraz jej 
obsługę w okresie realizacji projektu „Szkoła zawodowa wehikułem do 

zatrudnienia” realizowanego w ramach Działania 9.2  „Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, priorytetu IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  

 

 
 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Ekonomiczno – 
Usługowych w Gliwicach przy ul. 

Kozielskiej 1 

 
 

Oferent: 
 

 
1. Oferowana przez nas całkowita (zryczałtowana) cena za wykonanie prac wynosi:  

a) Wykonanie strony internetowej ________ złotych brutto (słownie brutto: 
_________________) 
b) Obsługa strony internetowej w okresie: 05.12.2011 r. – 31.07.2013 r. - ________ 

złotych netto (słownie netto: _________________) 
2. Dotyczy prac w zakresie wykonania strony internetowej 
Proponowany przez nas termin realizacji prac: _____________________ 

3. Dotyczy usługi administrowania stroną internetową 
Akceptuję termin wykonania prac określony w Zamówieniu, tj. od dnia 5.12.2011 r. – 
31.07.2013 r. 

4. Warunki gwarancji – dla usługi wykonania strony internetowej (minimum 24 
miesięcy): 
__________________________ 

5. Warunki gwarancji – dla usługi administrowania stroną internetową 
__________________________ 
6. Opis funkcjonalny strony internetowej 

 
 

Nazwa modułu Opis 
 

Opracowanie projektu graficznego profesjonalny projekt graficzny 
• szablon strony głównej 
• szablon podstron 
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• optymalizacja pod kątem użyteczności 
• optymalizacja SEO 

Opracowanie matrycy XHTML + CSS Opracowanie matrycy XHTML + CSS 

 Konfiguracja strony w oparciu o system 
zarządzania treścią 
• instalacja systemu na serwerze 

• funkcjonalność: 
• edycja struktury strony 
• obsługa różnych szablonów graficznych 

• obsługa bloków strony 
• modularna budowa stron 
• edytor WYSWIG 

• obsługa bazy ilustracji 
• konfiguracja kont użytkowników i 
uprawnień 

• wsparcie indeksowania przez 
wyszukiwarki 
• mapa strony w formacie XML 

• czasowe ograniczenie publikacji strony 

Modułu dodatkowe: 

 

• wersja strony do pobrania w postaci 

dokumentu PDF 
• wersja strony przystosowana do 
wydruku 

• prosty formularz kontaktowy 
zawierający: dane wysyłającego, treść 
wiadomości 

Baza artykułów 
 

• obsługa wielostronicowych artykułów 
• obsługa autorów z systemem 

autoryzacji 
• system rotacji artykułów na stronie 
głównej (opcja) 

• podział na sekcje i kategorie 
• zaawansowane wyszukiwanie (opcja) 
• konfigurowalne wyświetlania 

zwiastunów na stronie głównej 
• ocena artykułów (opcja) 
• komentowanie artykułów (opcja) 

Podstrony Minimum cztery 

 
 

 
 
 

Oświadczam/y, że: 
1. Posiadam/y zdolność, potencjał i umiejętności pozwalające na realizację 
zamówienia 

2. Wyrażamy chęć uczestnictwa w negocjacjach 
 
Dane oferenta 
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Nazwa Oferenta zgodnie z rejestrem 
lub Imię i nazwisko osoby fizycznej 

 

Ulica 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

Miejscowość 
 

 

Telefon 

 

 

Faks 

 

 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej - 

upoważnionej do prowadzenia 
ew. negocjacji 
 

 

Adres e-mail   

 
Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia oferenta 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni.                                 
                           

……………………………………………………… 

                        Podpis Wykonawcy 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 


