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Zapytanie ofertowe 

 

I. Zamawiający: 

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Zaprojektowanie (w tym projekty graficzne), wykonanie i wdrożenie aplikacji (strony) 

internetowej dla Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z przeniesieniem danych ze 

strony istniejącej (www.vetpol.org.pl) w oparciu o system zarządzania treścią (CMS). 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Strona powinna wykorzystywać technikę Responsive Design tak, aby sposób 

wyświetlania treści dostosowywał się do szerokości ekranu urządzenia, na którym 

oglądana jest strona.  

2. Strona oparta o system CMS umożliwiający zarządzanie treścią wraz ze słowami 

kluczowymi i opisami dla wyszukiwarek internetowych (SEO - pozycjonowanie). 

System CMS powinien mieć możliwość zarzadzania plikami multimedialnymi 

opublikowanymi na stronie internetowej oraz umożliwić edycję treści w sposób 

niewymagający specjalistycznej wiedzy np. przy pomocy edytora WYSYWIG. 

3. Strona powinna posiadać moduł archiwizacji plików. 

4. Strona powinna posiadać moduł kalendarza, który umożliwi publikowanie wydarzeń 

oraz ich opisów i prezentację na stronie internetowej w postaci kalendarza z widokami 

na miesiąc, tydzień, dzień. 

5. Strona powinna umożliwić dodawania galerii fotografii oraz filmów wideo. Sposób 

wyświetlania na zasadzie fancybox'a, zdjęcie w pop'ie. 

6. Strona powinna posiadać moduł zarządzania reklamami (banerami) z możliwością 

okresowego ich wyświetlania, liczenia kliknięć i wyświetleń poszczególnych 

banerów, możliwość podlinkowania banera do strony partnera, sponsora.  

7. Strona powinna zawierać wydajną wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie całej 

treści strony i zwracającą w sposób przystępny wyniki po słowach kluczowych. 

8. Strona powinna zawierać proste odnośniki do FB i innych mediów społecznościowych 

http://www.vetpol.org.pl/


 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej opatrzonej pieczęcią, 

podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy oraz zawierać załączony 

aktualny odpis z właściwego Rejestru Przedsiębiorców z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub Wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i przykłady 

realizacji zamówień o podobnym stopniu złożoności oraz projekt strony głównej  

w wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym lub pod wskazanym adresem 

www). 

V. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres 

Krajowej Izby Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna, Aleja Przyjaciół 1, 00-565 

Warszawa do dnia 23 sierpnia 2016 roku do godziny 15.00 (decyduje data wpływu) 

wraz z dokumentami rejestrowymi firmy, przykładami dotychczasowych realizacji 

podobnych zamówień oraz projektem strony głównej w wersji elektronicznej (na 

nośniku elektronicznym lub pod wskazanym adresem www). 

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 26 sierpnia 2016 roku, a wynik zostanie 

ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji 

ze wszystkimi lub niektórymi oferentami, którzy złożyli w terminie kompletne oferty.  

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

VI.  Dodatkowe informacje. 

Dodatkowych informacji udziela Mirosław Zakrzewski, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej miroslaw.zakrzewski@vetpol.org.pl (sprawy technologiczne) oraz 

Witold Katner, za pośrednictwem poczty elektronicznej witoldkatner@gmail.com 

(sprawy merytoryczne). 

VII.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia zapytania bez 

rozstrzygnięcia, zmiany terminu złożenia ofert oraz zmiany terminu wyboru 

wykonawcy. 
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