
 

 

  

 

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA 

wszystkich zainteresowanych zaprasza do składania  oferty 

 „na wykonanie serwisu internetowego i serwisu BIP wg przedstawionej 

specyfikacji (ogólne założenia i podstawowe funkcjonalności)”  
 
Budżet jakim dysponuje Urząd Miasta Podkowa Leśna w ramach wymienionego projektu wynosi 

30.700 PLN brutto. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 września 2015 roku i potrwa do 

3 października 2015 roku. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany m.in. na podstawie zaoferowanej 

„wartości dodanej” przedstawionej w stosunku do ogólnych założeń przedstawionych poniżej.  

 

Przedstawienie wyników konkursu nastąpi 7 października 2015 roku. 

Zakończenie projektu do dnia 15 listopada 2015 roku. 

 
Serwis internetowy 

 
Ogólne założenia 

• oparty o system zarządzania treścią Joomla bądź Wordpress w najnowszych wersjach 

• instalacja i konfiguracja na serwerach home.pl 

• przygotowanie możliwego do edycji szablonu graficznego (projekt szablonu konsultowany z Urzędem) 

• przystosowanie serwisu do wytycznych WCAG 2.0 (załącznik nr 1) oraz wersja mobilna na tablet i 

smartphone 
 

Podstawowe funkcjonalności serwisu internetowego: 

• rejestracja użytkowników na podstawie adresu e-mail, wybranie pseudonimu z obsługą grafiki profilowej, 

aktywacja za pośrednictwem odnośnika w wiadomości e-mail i definiowanymi administracyjnymi prawami 

dostępu w celu samodzielnego wprowadzania treści 

• wprowadzanie artykułów z opcją wyboru i wstawiania treści multimedialnych (obraz, wideo) z plików już 

umieszczonych na serwerze + opcjonalna (definiowana przez administratora serwisu WWW) możliwość 

włączenia komentarzy do wstawianych wiadomości, opcja „Lubię to” z możliwością włączenia/wyłączenia 

pod danym artykułem (dostępne w statystykach modułu) 

• umieszczanie na serwerze treści multimedialnych i dokumentów za pośrednictwem systemu CMS w relacji 

użytkownik lokalny – serwer z opcją tworzenia docelowych dla zamieszczanych treści katalogów 

• proste forum internetowe z obsługą załączników (z możliwością zdefiniowania praw do ich załączania) i 

funkcją moderacji 

• kontakt za pośrednictwem definiowanego przez administratora WWW formularza 

• proste forum dyskusyjne z funkcją moderacji i obsługą załączników oraz ankiet 

• ankiety jedno i wielokrotnego wyboru z obsługą plików graficznych 

• definiowany newsletter 

• obsługa kalendarza Google 

• kalendarz wydarzeń wyświetlający w szablonie wprowadzone z poziomu panelu sterowania wydarzenia, 

najlepiej zintegrowany z modułem wprowadzania artykułów i mapami Google 



 

 

• galeria fotografii 

• moduł wprowadzania firm (wprowadzanie, sortowanie przez odwiedzających względem m.in. branży) 

• wyszukiwarka (artykuły, wydarzenia, moduł firm) 

• statystyki odwiedzin podzielone na dni/tygodnie/miesiące/lata z opcją stworzenia opartego na wykresie 

podsumowania graficznego i możliwością eksportu raportu do pliku html. Podstawowe statystyki z opcją do 

umieszczenia w szablonie (ilość wyświetleń, obecnie odwiedzający) 
 

 

Serwis BIP 

 

Ogólne założenia 

• stworzony na bazie systemu Joomla/Wordpress w najnowszych wersjach 

• instalacja i konfiguracja na serwerach home.pl 

• przygotowanie szablonu graficznego (projekt konsultowany z Urzędem) możliwego do prostej edycji z 

poziomu administratora strony WWW 

• przystosowany do wytycznych WCAG 2.0 (załącznik nr 1), wersja mobilna na tablet i smartphone 

• transfer obecnej zawartości z autorskiego systemu zarządzania treścią (baza MySQL) do nowego rozwiązania 
 

Podstawowe moduły serwisu BIP: 

• tworzenie użytkowników z obsługą grafiki profilowej i definiowanymi administracyjnymi prawami dostępu w 

celu samodzielnego wprowadzania treści (rejestracja z zewnątrz zamknięta) 

• wprowadzanie artykułów z opcją wyboru i wstawiania treści multimedialnych (obraz, wideo) i dokumentów 

(.doc, .docx, .pdf, .txt) z plików już umieszczonych na serwerze 

• umieszczanie na serwerze treści multimedialnych i dokumentów za pośrednictwem systemu CMS w relacji 

użytkownik lokalny – serwer z opcją tworzenia docelowych dla zamieszczanych treści katalogów 

• możliwość wyświetlenia poszczególnych zmian edycyjnych stron w danym obrębie czasu (historia edycji z 

podglądem zmian) 

• statystyki odwiedzin podzielone na dni/tygodnie/miesiące/lata z opcją stworzenia opartego na wykresie 

podsumowania graficznego i możliwością eksportu raportu do pliku html. Podstawowe statystyki z opcją do 

umieszczenia w szablonie (ilość wyświetleń, obecnie odwiedzający) 
 

 

Ofertę należy przesłać  najpóźniej do dnia 03.10.2015 r. na adres email 

informatyk@podkowalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa Leśna 

adres : ul. Akacjowa 39/47, 05-807 Podkowa Leśna. 

Dokładne informacje dostępne są w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w pokoju nr 8. 

tel. 22 759 21 20 . 

Burmistrz Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Artur Tusiński 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Spełnienie wymagań  

Lp. 

 

 

Zasada 

 

Wymaganie 

 

Pozycja 

w WCAG 

2.0 

Poziom 
Obecny 

serwis 

Nowy 

serwis 

1. Wymaganie 1.1 1.1.1 A NIE TAK 

2. 1.2.1 A NIE TAK 

3. 1.2.2 A NIE TAK 

4. 

Wymaganie 1.2 

1.2.3 A NIE TAK 

5. 1.3.1 A NIE TAK 

6. 1.3.2 A NIE TAK 

7. 

Wymaganie 1.3 

1.3.3 A NIE TAK 

8. 1.4.1 A NIE TAK 

9. 1.4.2 A NIE TAK 

10. 1.4.3 AA NIE TAK 

11. 1.4.4 AA NIE TAK 

12. 

Zasada 1 - Postrzeganie 

Wymaganie 1.4 

1.4.5 AA NIE TAK 

13. 2.1.1 A NIE TAK 

14. 
Wymaganie 2.1 

2.1.2 A NIE TAK 

15. 2.2.1 A NIE TAK 

16. 
Wymaganie 2.2 

2.2.2 A NIE TAK 

17. Wymaganie 2.3 2.3.1 A NIE TAK 

18. 2.4.1 A NIE TAK 

19. 2.4.2 A NIE TAK 

20. 2.4.3 A NIE TAK 

21. 2.4.4 A NIE TAK 

22. 2.4.5 AA NIE TAK 

23. 2.4.6 AA NIE TAK 

24. 

Zasada 2 - Funkcjonalność 

Wymaganie 2.4 

2.4.7 AA NIE TAK 



 

 

25. 3.1.1 A NIE TAK 

26. 
Wymaganie 3.1 

3.1.2 AA NIE TAK 

27. 3.2.1 A NIE TAK 

28. 3.2.2 A NIE TAK 

29. 3.2.3 AA NIE TAK 

30. 

Wymaganie 3.2 

3.2.4 AA NIE TAK 

31. 3.3.1 A NIE TAK 

32. 3.3.2 A NIE TAK 

33. 3.3.3 AA NIE TAK 

34. 

Zasada 3 - Zrozumiałość 

Wymaganie 3.3 

3.3.4 AA NIE TAK 

35. 4.1.1 A NIE TAK 

36. 
Zasada 4 - Kompatybilność Wymaganie 4.1 

4.1.2 A NIE TAK 

 

 


