
Mikroprojekt 
„Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji”

jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją mikroprojektu „Założenie szkoły turystyki rekreacyjnej” realizowanego w 
ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej 
pogranicza polsko-ukraińskiego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej), w 
ramach działania związanego z wykonaniem strony internetowej 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 27/28

zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie strony internetowej na potrzeby projektu

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej:

1. Wykonanie grafiki do strony internetowej oraz dostosowanie otrzymanych od Zamawiającego treści
2.  Umożliwienie  w  podstronie  „Dokumenty  do  pobrania"  pobieranie  plików  po  uprzednim
zalogowaniu się użytkownika.
3.  Dostawa  przejrzystego,  funkcjonalnego  systemu  CMS,  wyposażonego  w  polski  interfejs,
pozwalającego na:
- samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem,
- przygotowanie i publikację treści w języku polskim oraz angielskim,
- bieżącą aktualizację przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera,
-  modyfikację  i  dodawanie  nowych  materiałów  za  pomocą  prostych  w  obsłudze  interfejsów
użytkownika, np. w postaci stron WWW zawierających formularze
- dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie już istniejących w sposób intuicyjny i
zapewniający bezpieczeństwo,
-  tworzenie  dokumentów  przy  pomocy  intuicyjnego  edytora,  niewymagające  od  redaktorów
znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia
treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych),
- dodawanie linków do ciekawych stron,
- wyszukiwanie treści na stronie WWW,
- generowanie dokumentów w wersji „do druku",
- obsługę wielu przeglądarek internetowych,
- dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej,
-  możliwość  bezpiecznej  autoryzacji  osób  uprawnionych,  logujących  się  do  niego  przy  pomocy
przeglądarki internetowej,
-  tworzenie  i  zarządzanie  repozytorium plików -  dostęp  do  plików umieszczanych  na  stronie,  tj.
możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny
być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie.
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4. Opuplikowanie strony WWW w publicznej sieci Internet osobom trzecim na serwerze wskazanym 
przez Zamawiającego od dnia odbioru strony, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, 
zapewniające jednakową czytelność strony we wszystkich popularnych przeglądarkach (np. IE, 
Firefox, Opera itp.).
5. Udostępnienie CMS wskazanym przez Zamawiającego osobom.

Czas wykonania usługi:  maj  2014 

Kryteria wyboru: 
Kryterium oceny oferty będzie cena – 100% 

Forma i termin dostarczenia oferty:  
Oferty należy składać na udostępnionym formularzu ofertowym listownie lub osobiście na adres: 
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne w 
nieprzekraczalnym terminie do 26.05.2014 r. do godziny 14.00. Liczy się data wpływu oferty do biura.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania ofert 
cząstkowych.
W przypadku zapytań prosimy o kontakt z kierownikiem mikroprojketu Moniką  Bulik drogą 
elektroniczną monika.bulik@onet.pl albo telefonicznie 791 190 901. 

Sposób zapłaty za wykonaną usługę:  
Zaplata  za  wykonacie  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  przelewem  w  terminie  14  dni  od  dnia
dokonania przedmiotu zamówienia na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

Załączniki:
wzór Formularza Ofertowego
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