
Projekt: "Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

Wnioskodawca: 
Miasto Łomża 
pl. Stary Rynek 14 
18-400 Łomża 
e-mail: ratusz@um.lomza.pl  
tel.: (86) 215 67 00 
http://www.lomza.pl 

Realizator Projektu: 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  
Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 
ul. Przykoszarowa 22; 18-400 Łomża 
e-mail: sekretariat@zsmio.pl 
tel.: +48 (86) 219-87-93 
fax: +48 (0-86) 218-62-39 
http://www.zsmio.pl                                                           Strona 1 z 3 

 

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Znak sprawy ZSMIO.26.5.1.2018 

 
SPECYFIKACJA WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu strony www w formie elektronicznej wraz z 
zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej oraz podstron, a ponadto systemu linków i 
banerów wraz z ich wzajemną hierarchią powiązao oraz administrowanie nią przez okres trwania projektu, 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia:  

Zaprojektowanie, przygotowanie, wykonanie i administrowanie stroną internetową 
projektu "Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 
Głównym celem portalu będzie: 
 Dostarczanie informacji o realizowanym projekcie  

 Informowad o postępach w realizacji projektu i wydarzeniach z nim związanych 

 Przedstawianie osobom zainteresowanym postępów prac wykonania poszczególnych urządzeo dla 
każdego z kół naukowych realizowanych w projekcie 

 Informowad uczestników o planowanych zajęciach realizowanych w ramach projektu 

 Umożliwiad umieszczanie zapytao ofertowych dla wykonawców usług lub dostawców realizowanych 
na rzecz projektu 

 Prezentacji raportów i zestawieo dotyczących projektu 

 Komunikacji pomiędzy uczestnikami a zarządzającymi projektem 

 

Wymogi techniczne dotyczące strony: 
1. Kod stron ma byd zgodny ze standardem XHTML 1.0 STRICT, z użyciem formatowania za pomocą 

CSS, spełniającej standardy W3.org. Za standard kodowania znaków przyjmuje się UTF-8, 
2. Składniki strony muszą byd dostosowane do większości popularnych przeglądarek internetowych- 

muszą prawidłowo obsługiwad - IE od wersji 6.0 wzwyż, Opera 9.* , Firefox 2.0 wzwyż oraz byd 
dostosowaną do rozdzielczości monitora 1024x768 pikseli, kolorystyka minimum 32 bity, 

3. strona winna byd wykonana z wykorzystaniem Content Managment System (CMS), działającym 
w środowisku PHP5, MySQL: 
 warstwa zarządzania treścią musi byd całkowicie oddzielona od warstwy prezentacji danych, 
 zarządzanie treścią strony winno byd możliwe bez konieczności pracy na otwartym kodzie 

HTML, 
 w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do uaktualniania wersji systemu CMS, jak  

również zainstalowanych komponentów, modułów i pluginów, 
 edytorem tekstu wykorzystywanym do edycji ma byd edytor WYSIWYG: najważniejsze cechy 

edytora, formatowanie tekstu (pogrubianie, podkreślanie, kursywa), wykorzystanie styli CSS, 
które przystosowane są do wizerunku strony, wyrównywanie tekstu, wstawianie tekstu z MS 
Word poprzez specjalną wtyczkę oczyszczania kodu, tworzenie tabel, wstawianie grafiki, 
wstawianie odsyłaczy do dokumentów (pdf, doc) lub do innych stron w internecie, wstawianie 
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znaków specjalnych (np. € , ½) dostępnych jest 100 znaków, umożliwienie podglądu 
strony/tekstu przed zatwierdzeniem i wysłaniem oraz jego późniejszą edycję. 

4. Strona musi spełniad podstawowe wymogi bezpieczeostwa uniemożliwiając ingerencję w jej treśd 
osób nieupoważnionych. Zastosowane komponenty nie mogą korzystad z REGISTRY GLOBALS 
ustawione na „On”, wdrożone zabezpieczenia przeciw XSS, oraz SQL injection  

5. Zapewnienie hostingu, niezawodny, bezpieczny i nieprzerwany dostęp do strony WWW przez okres 
trwania projektu (do 31 grudnia 2020 r.) leży po stronie Wykonawcy jak również odpowiedzialnośd 
za kopię zapasową witryny ponosi Wykonawca 

6. Wykonana strona www powinna byd responsywna oraz obsługiwad komputery / tablety / telefony,  
7. Utworzenie strony internetowej nie może się wiązad z opłatami licencyjnymi oraz innymi kosztami 

związanymi z zakupieniem dodatkowego oprogramowania umożliwiającego jej poprawne działanie 
lub umożliwiające poprawne zarządzanie systemem wprowadzania treści. 

8. Strona internetowa musi mied możliwośd publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/ 
2003/2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, 
wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru. 

9. Strona internetowa musi posiadad mechanizm obsługi błędów – dedykowane strony informacyjne 
o występujących błędach (np. błąd 404, czy czasowa niedostępnośd serwisu). 

10. Strona internetowa powinna automatycznie dostosowywad się do rozdzielności monitora. 
11. Musi byd zapewniona możliwośd wyszukiwania treści na portalu.  
12. Musi byd zapewniona możliwośd przeformatowania publikacji na stronie na format do druku. 

 
Wygląd strony: 

1. Struktura serwisu www: 
 strona główna: „AKTUALNOŚCI” 
 zakładka / podstrona "O PROJEKCIE" ; 
 zakładka / podstrona „NASZE POSTĘPY” ; 
 zakładka / podstrona "PLAN ZAJĘD” 
 zakładka / podstrona "ZAKUPY” ; 
 zakładka / podstrona "GALERIA” ; 
 zakładka / podstrona "KONTAKT".; 

2. Każda podstrona może posiadad w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości, 
3. Grafika strony/układ strony musi byd zgodny z wymaganiami związanymi z promocją źródła 

dofinansowania projektu. Strona www powinna zostad oznaczona dodatkowymi elementami 
w postaci hasła i logo Projektu, logotypami UE i opisem finansowania dostarczonym przez 
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych materiałów 
w wersji elektronicznej. 

4. Zapewnione musi byd pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie. Mechanizm powinien 
umożliwiad wymiennie umieszczanie banerów (w formacie flash i JPG). 

5. Wykonawca wraz z Zamawiającym wspólnie współpracują nad formą graficzną strony (projekt 
graficzny). Zamawiający ma obowiązek przedstawid Wykonawcy ogólną ideę strony, natomiast 
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 rozwiązao powstającej strony. Na podstawie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficznego wykonana zostanie strona 
internetowa. Prawa autorskie do projektu graficznego strony będą własnością Urzędu Miasta 
Łomża. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony, zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego projektem. 

7. Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej już gotowej i uruchomionej 
strony w miarę własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji,  

8. Narzędzia, które będą służyły do budowy strony WWW powinny również umożliwiad: 
a) umieszczanie na stronach animacji grafiki (flash lub podobnych), 
b) umieszczanie na stronach komunikatów w postaci pasków przesuwających się na ekranie, 
c) pełną dowolnośd w projektowaniu wyglądu strony zarówno jeśli chodzi o strukturę informacji, 

jak również rodzaju elementów przekazu (tekst, zdjęcia, baner, menu),umieszczanie na stronach 
plików multimedialnych w dużych rozmiarach oraz  załączanie plików wcześniej umieszczonych 
na serwisach typu youtube.com, 

9. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi strony w całym okresie obowiązywania umowy, począwszy 
od momentu protokolarnego odbioru Strony. 

 
Obsługa strony będzie polegad na: 

1. Bieżące usuwaniu wszelkich błędów krytycznych w funkcjonowaniu strony (w terminie 24 godzin 
od momentu zgłoszenia problemu -1 dzieo roboczy); błąd funkcjonalny –naprawa w 5 dni 
roboczych.  

2. Bieżąca aktualizacja strony, obejmującej zamieszczanie na stronie materiałów (treści, plików 
graficznych oraz multimedialnych) przekazywanych przez Zamawiającego, aktualizację 
komponentów, pomoc techniczną oraz asystę informatyczną w formie telefonicznych konsultacji 
merytorycznych. 

3. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczenia na stronie drogą 
elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. 

4. Wykonawca przekazane przez Zamawiającego materiały umieści na stronie w przeciągu 24 godzin 
od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).  

5. Wykonawca co najmniej raz w miesiącu na podstawie przesłanych materiałów graficznych napisze 
samodzielnie artykuł i umieści go na stronie WWW (o długości nie mniejszej niż 1000 znaków licząc 
bez spacji). 

 
Termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpid do realizacji prac objętych zamówieniem od dnia podpisania 
umowy według poniżej przedstawionego harmonogramu: 
1. W terminie do 5 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt 

graficzny i funkcjonalny strony. 
2. Uruchomi stronę www projektu i umieści w publicznej sieci internet nie później niż w terminie 10 

dni od podpisania Umowy 
3. Zapewni serwis gwarancyjny na stronę WWW i system CMS przez okres od dnia odbioru strony 

WWW i systemu CMS do dnia 31.12.2020 roku. 
4. Na bieżąco aktualizowanie strony www o materiały przesłane od zamawiającego i własnoręcznie 

napisane w miesięcznych okresach rozliczeniowych do dnia 31.08.2020. 


