Specmed

Krosno, 10.03.2017r.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
38-400 Krosno ul. Paderewskiego 4

PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY WYBORU WYKONAWCY
Zapytanie ofertowe nr 1/03/2017/3.3.3POIR/RR

I.

Zamawiający:

Specmed Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 4
38-400 Krosno
NIP 6842263306

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV - 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW.
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dotyczącej wykonania strony internetowej
w języku angielskim z uwzględnieniem poniższych wymogów:

a.
kod stron ma być zgodny ze standardem XHTML 1. z użyciem formatowania za pomocą CSS.
Za standard kodowania znaków przyjmuje się UTF-8,
b.
składniki strony muszą być dostosowane do większości popularnych przeglądarek internetowych - muszą prawidłowo obsługiwać - IE od wersji, Opera , Firefox oraz być dostosowana do rozdzielczości monitora minimum 1280x1024 pikseli, kolorystyka minimum 32 bity,
c.
strona winna być wykonana z wykorzystaniem Content Managment System (CMS), działającym w środowisku PHP5, MySQL:
•
- warstwa zarządzania treścią musi być całkowicie oddzielona od warstwy prezentacji danych,
•
- zarządzanie treścią strony winno być możliwe bez konieczności pracy na otwartym kodzie
HTML,
•
- zastosowany system CMS powinien umożliwiać edycję ścieżki dostępu do poszczególnych
podstron, z zastosowaniem tzw. przyjaznych linków, postaci: http://nazwadomeny.pl/strona/kolejnapodstrona/
•
Możliwość
publikacji
w
artykułach
plików
graficznych
i
animacji
w ogólnie dostępnych formatach (JPG, gif, png, swf, mpg, avi, wmv); generowanie animacji flash-owych na podstawie
plików mpg, avi, wmv (mechanizm umożliwiający przeglądanie we wszystkich przeglądarkach).
•
Możliwość odtwarzania on-line plików audio i video z widocznym panelem sterującym (pauza, stop, play, głośność).
•
Możliwość dodawania plików graficznych do galerii przy poszczególnych artykułach.
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•
Możliwość tworzenia (na poziomie wgrywania zdjęć na serwer) podpisów pod zdjęciami umieszczonymi w galerii
przy poszczególnym artykule.
•
Mechanizm umożliwiający automatyczne tworzenie miniaturek plików graficznych wprowadzonych do galerii wyświetlanych na końcu artykułu (z możliwością określenia ich rozmiaru).

•
edytorem tekstu wykorzystywanym do edycji ma być edytor WYSIWYG: najważniejsze cechy
edytora:
✓
formatowanie tekstu (pogrubianie, podkreślanie, kursywa)
✓
wyrównywanie tekstu
✓
tworzenie tabel
✓
wstawianie grafiki
✓
wstawianie znaków specjalnych (np. € , ˝) dostępnych jest 100 znaków
✓
umożliwienie podglądu strony/tekstu przed zatwierdzeniem i wysłaniem oraz jego późniejszą
edycję.
•
Zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami
•
Oprogramowanie powinno umożliwiać zdefiniowanie ról użytkowników i związanie z
tymi rolami uprawnienia do:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

określonych funkcji w systemie,
określonych grup danych
Użytkownicy - oprogramowanie powinno umożliwiać:
zdefiniowanie użytkowników systemu,
przydzielenie użytkownikom tymczasowych haseł oraz
przypisanie użytkownika do jednej lub wielu ról.

d.
Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej już gotowej i uruchomionej
strony w miarę własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji,
e.
grafika strony/układ strony musi być zgodny z wymaganiami związanymi z promocją źródła
dofinansowania projektu.
f.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych materiałów w wersji
elektronicznej.
g.
Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego informowania Zamawiającego o funkcjonalności
jego pomysłów, a także zobowiązany jest do przedstawiania (zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem) najbardziej funkcjonalnych rozwiązań powstającej strony.
Minimalna funkcjonalności strony Internetowej:
Strona startowa:
a)
Menu poziome na samej górze strony.
b)
Górny slider –zawierający co najmniej dwa zdjęcia . Zdjęcia te zmieniają się automatycznie co
kilka sekund.
c)
Miejsce na Film wyświetlany bezpośrednio ze strony
d)
Informację o szpitalu – lokalizacje, rok założenia, cechy szczególne, specjalizacje.
e)
Informację o wykonywanych usługach– opisujący kategorie wykonywanych zabiegów. Razem
jest ich sześć, między innymi:
•
Ginekologia i położnictwo
•
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
•
Chirurgia naczyniowa
•
Chirurgia ogólna
•
Otolaryngologia
f)
g)

Informację dla pacjenta
Współpraca – podmiotów, które współpracują ze szpitalem
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h)
Rekomendacje – w tym miejscu ukazano opinie o szpitalu Specmed.
i)
Kontakt – podstawowe informacje takie, jak: adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
j)
Mapa dojazdu –z mapą Google. Możemy ustawić trasę dojazdu, dzięki czemu dojazd do szpitala będzie niezwykle łatwy.
III.

TERMIN SKŁADANIA OFERT OZNACZONO NA: 9.03.2017 GODINA 8.00

IV.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT OZNACZONO NA: Specmed Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno, Oferta
w formie elektronicznej: Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną:
biuro@specmed.pl

V. Formy upublicznienia zapytania ofertowego:

a)

poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego – link do strony:
http://www.specmed.pl/

VI. Kryteria i sposób oceny ofert

A – cena maksymalnie 100 punktów (waga 100%):
(najniższa oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100pkt
Max . 100 pkt.

Najkorzystniejsza oferta z najwyższą liczbą punktów – max. 100.
Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie oferty będą podlegać zaokrągleniu do drugiego miejsca po
przecinku.

VII. Nazwa i adres Wykonawcy:
ECORECORD SP. Z O.O. 87-880 Brześć Kujawski ul. Głowackiego 9

Protokół sporządzono dnia: 10.03.2017r.
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