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Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania           Kołaczyce, 23.06.2016 r. 

Nowa Galicja 

38-213 Kołaczyce, ul. Szkolna 7 

tel. 515 205 894 

NIP: 685-22-51-279 

 

Zapytanie ofertowe 

(opracowanie , udostępnienie i obsługa serwisowa strony internetowej) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja 

38-213 Kołaczyce, ul. Szkolna 7 

tel. 515 205 894 

NIP: 685-22-51-279 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, udostępnienie i obsługa serwisowa 

strony internetowej dla Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa 

Galicja, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 

Poddziałanie: 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji". 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron 

- Wykonanie funkcjonalności serwisu (serwis powinien zawierać): 

 System zarządzania treścią z możliwością elastycznego nadawania 

użytkownikom uprawnień do poszczególnych funkcji 

 Wyszukiwanie treści w serwisie 

 Moduł do monitorowania statystyk i ruchu 

 Możliwość tworzenia różnych menu – statycznych i dynamicznych 

 Podgląd treści przed publikacją 

 Tryb wydruku – możliwość odpowiedniego sformatowania strony 

 Zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi  

 Tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, 

niewymagającego od redaktorów znajomości języka html 

 Zarządzanie plikami, możliwość dodawania linków do pobierania plików 

 Możliwość dodawania załączników w formacie pdf, docx, xlsx 

 Dostęp przez interfejs www 

- Instalacja oprogramowania na serwerze klienta 

- Przeszkolenie min. jednej osoby z obsługi systemu CMS (lub dostarczenie 

instrukcji obsługi systemu) 

- Wsparcie techniczne/obsługa serwisowa przez okres min. 1 roku 

 

Projektowana strona musi zawierać następujące działy informacji: 

 Aktualności 

 PROW 2014-2020 

- informacje 

- LSR na lata 2014-2020 

 Stowarzyszenie 

- O nas 

- Organy LGD (+ 4) 
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- Członkostwo (+ 2) 

- Statut Stowarzyszenia 

 Dokumenty Stowarzyszenia 

 Nabory Wniosków 

- Harmonogram naborów 

- Nabory (+ 6) 

- Ogłoszenia o naborach 

- Wyniki naborów 

- Wnioski i instrukcje 

- Sprawozdawczość beneficjenta 

 Kultura i dziedzictwo (+?) 

 Kontakt 

 Kalendarz wraz z aktualną godziną 

 Miejsce na zamieszczanie reklam i przydatnych linków 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu wykonania zamówienia: do 19.08.2016 r. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

zapytania, jak załącznik nr 1. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

lgdnowagalicja@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:           

38-213 Kołaczyce, ul. Szkolna 7; z dopiskiem „Oferta na wykonania strony 

internetowej” do dnia 01.07.2016 r. do godz. 15:00. 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej pod adresem: www.nowagalicja.itl.pl 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. 70 % - Cena 

2. 15 % - Doświadczenie Wykonawcy (na podstawie wskazania co najmniej pięciu 

usługobiorców, którym Wykonawca świadczył tego typu usługi – należy podać 

adresy aktualnie działających stron www) 

3. 15 % - Długość Wsparcia technicznego/obsługi serwisowej (jeżeli więcej niż 1 

rok) 

VII. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. Nr 1 formularz ofertowy. 

 

 

Złożenie oferty jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaś 

w przypadku wyboru danej oferty obejmuje wyrażanie zgody na opublikowanie danych 

osobowych na stronie internetowej Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa 

Galicja. 

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia pn. Lokalna 

Grupa Działania Nowa Galicja do złożenia zamówienia. 
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Załącznik  NR 1 

do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

…………………………………….     …………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)                                     (miejscowość i data) 

 

 

 

Formularz oferty cenowej 

do zapytania ofertowego dot. opracowania, udostępnienia i obsługi serwisowej strony internetowej dla 

Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja 

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2016 r. dotyczące opracowania, udostępnienia i obsługi 

serwisowej strony internetowej dla Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę brutto……………………….…………… zł 

(słownie…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…złotych) 

 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji zamówienia w terminie do dnia                 

19 sierpnia 2016 r. 

 

Wskazanie co najmniej pięciu usługobiorców, którym Wykonawca świadczył usługę tworzenia strony 

internetowej: 

Lp. Adres aktualnie działającej strony www 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

Długość Wsparcia technicznego/obsługi serwisowej (jeżeli więcej niż 1 rok)…………………………………lata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………………… 
        (podpis i/lub pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


