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Załącznik nr 3A do ZO 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CZĘŚĆ 1 - STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ, HOSTING: 

 

LP. Nazwa pakietu Opis pakietu 

1 2 3 

1. 

Stworzenie strony 
internetowej wg specyfikacji 
Zamawiającego 

1. Strona zostanie zbudowana w oparciu o CMS Wordpress w wersji 
min. 6.0 umożlwiający Podmiotowi Korzystającemu zarządzanie 
stroną i jej aktualizację nawet po zakończeniu współpracy z 
Wykonawcą.  

2. Wykonawca zaprojektuje i wdroży indywidualny szablon graficzny 
strony, dedykowany potrzebom Zamawiającego – ekspozycji 
istotnych dla niego informacji oraz ergonomiczny dla docelowego 
odbiorcy odwiedzającego stronę. 

3. Szablon graficzny powstanie z uwzględnieniem najlepszych 
praktyk UX (User Experience) oraz będzie obejmował dobór palety 
kolorów, elementów typografii i ikonografii, layoutu strony oraz 
hierarchii treści. 

4. Strona zostanie wykonana w technologii Responsive Web Design 
(tzw. responsywności), czyli pełnej dostępności strony na 
urządzeniach mobilnych.  

5. Strona zostanie wykonana z uwzględnieniem wytycznych 
dotyczących dostępności zawartości sieciowej WCAG 2.1 
(dostępność na poziomie min. AA);  

6. Usługa zostaje objęta 6-miesięcznym okresem gwarancji. W 
okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego 
usuwania błędów i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego lub 
Podmiot korzystający. 

7. Grafika i treść będą zgodne z materiałami dostarczonymi przez 
Zamawiającego. Treść z rozpisanymi zakładkami i materiałami 
graficznymi nie stanowiącymi części szablonu graficznego zostaną  
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego (zdjęcia, artykuły, 
logotypy, regulaminy, video itp.) 

8. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia usługi przekaże 
Podmiotowi korzystającemu dane dostępowe umożliwiające pełen 
dostęp do serwisu oraz serwera.  

9. W pierwszym roku funkcjonowania strony koszty utrzymania 
serwera oraz rejestracji domeny ponosi Wykonawca, a w okresie 
późniejszym Podmiot Korzystający.  

10. Strona zostanie zoptymalizowana pod katem wyszukiwania i 
pozycjonowania (tzw. Search Engine Optimization). 
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11. Strona będzie działać w oparciu o bezpieczny protokół sieciowy 
https. 

Proponowany pakiet:  
1) Strona główna (opcjonalnie w wersji onepage).  
2) Nieograniczona ilości podstron (max. 3 poziomy menu).  
3) Slider (do 20 slajdów).  
4) Linki do serwisów społecznościowych. 
5) Ikona favicon na pasku przeglądarki dostosowana do różnych 

urządzeń i przeglądarek internetowych. 
6) Spersonalizowane okno logowania dodatkowo zabezpieczone 

przed próbami włamania. 
7) Formularze kontaktowe zabezpieczone przed spamem. 
8) Galeria zdjęć oparta na technologię typu lightbox. 
9) Osadzone treści: filmy z serwisu YouTube (responsywne), mapy 

Google i in. 

2. 
Rejestracja domeny 
internetowej na okres 1 roku 

 

3. 

Utrzymanie strony na 
serwerze na okres 1 roku 

1. Powierzchnia dyskowa konieczna do utrzymania strony (30GB), 
transfer bez limitu. 

2. Liczba subdomen, serwisów www, kont e-mail – bez limitu. 
3. Technologia PHP w wersji min. 8.0 dla zapewniania standardów 

bezpieczeństwa. 
4. Integracja ze statystykami odwiedzin strony. 
5. Certyfikat SSL 

 


