Oznaczenie sprawy: nr 01/2/POWR./WWW/1-5/2021
Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na realizację usługi zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia kompleksowej strony internetowej
Uczelni, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami

1.

Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia
kompleksowej strony internetowej, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami w Europejskiej Uczelni
Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana.
2) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę, który należycie wykonał co najmniej jedną
usługę w zakresie zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej.
4) Zaprojektowanie strony na płasko tzw. „flat design”
5) Pełne dostosowanie strony zgodnie ze standardem WCAG 2.1
6) Dopracowanie witryny pod kątem RWD
7) Optymalizacja i minifikacja materiałów graficznych
8) Skrócenie czasu ładowania strony (optymalizacja)
9) Wtyczki dla mediów społecznościowych –Facebook, Youtube, Mapa Google itp.
10) Panel administratora dla użytkowników
11) Responsywność strony na urządzenia mobilne (RWD)
12) Ustawianie metatagów oraz tagów wyświetlanych w wyszukiwarce Google, dodawanie altów do zdjęć
i optymalizacja kodu źródłowego (h1,h2,p), kompresja i optymalizacja zdjęć,
13) Strona musi posiadać mechanizm umożliwiający wyświetlenie informacji o czasowej niedostępności
serwisu z powodów technicznych
pod popularne przeglądarki internetowe: Chrome, Opera, Vivaldi,
14) Dostosowanie strony
MozillaFirefox, Microsoft Edge, Mac OS/Apple (Apple Safari 8.0 i nowsza).
15) System rekrutacyjny (formularze lub inny) zintegrowany wraz z systemem/wtyczką „szybkie płatności
online” za opłatę rekrutacyjną.
16) Strona musi posiadać zabezpieczenie antyspamowe do formularzy np. formularz rekrutacyjny, głoszenia,
dodaj komentarz, księga gości przed wysłaniem formularza należy wpisać kod.
17) Dodanie mapy witryny (sitemap.xml)- wyświetla jej strukturę
18) System CMS
19) Treści na stronę zapewnia Uczelnia
20) Wsparcie techniczne przez okres trwania projektu
21) Wersja strony dla niedowidzących (kontrastowa) plus powiększanie i pomniejszanie strony – zgodnie z
poniższymi wytycznymi:
Zgodność ze standardami:
- HTML5 - Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją HTML 5 opisaną w dokumentach The World Wide Web
Consortium (W3C)
- WCAG 2.1. - Portal jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1.
- Klawisze szybkiego dostępu
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- Klawisze szybkiego dostępu zaimplementowane w portalu:
Klawisz 1 -Przejście do Strony Głównej
Klawisz 2 -Przeskoczenie do menu głównego na stronie
Klawisz 3 -Przeskoczenie za menu główne na stronie
Klawisz 4 -Przejście do głównej treści na stronie
Klawisz 5 -Przejście do mapy strony
Klawisz 0 -Przejście do strony o dostępności
Wygląd:
- powiększanie tekstu -portal zawiera mechanizm pozwalający powiększać font
- wersja kontrastowa -portal zawiera mechanizm pozwalający na przełączenie się na wersję kontrastową,
w której zastosowano alternatywną kolorystykę różnych elementów serwisu tak aby współczynnik
kontrastu był jak największy;
- CSS -układ graficzny portalu zdefiniowany jest w arkuszach stylów kaskadowych (Cascade Style Sheets);
- Responsive Web Design -serwis przygotowany jest zgodnie z podejściem RWD, które oznacza, że wygląd
serwisu dynamicznie dostosowuje się do wielkości ekranu, z którego korzysta użytkownik.
22) Zoptymalizowana pod kątem SEO (pozycjonowania w Google)
23) Właścicielem domeny, strony internetowej, jej grafiki, kodu źródłowego, baz danych i ich zawartości jest
Zamawiający.
24) Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
CPV – 72413000-8 – usługi w zakresie projektowania stron WWW,
CPV – 72243000-0 – usługi programowania,
CPV – 72267000-4 – usługi w zakresie serwisowania oprogramowania,
CPV – 72415000-2 – usługi hostingowe.
2.

Inne wymogi stawiane Wykonawcy: Wykonawca udostępni Zamawiającemu proponowany CMS w wersji
Demona na okres 7 dni roboczych.

3.

Termin realizacji zadania: Zgodny z terminem zapisanym w umowie, projekt graficzny musi zostać
przedstawiony 7 dni od dnia podpisania umowy.

………………………………………………….
(Zamawiający)
Zatwierdzam
Kierownik Projektu: „Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami” mgr Tomasz Pysiak
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