Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE R/11/2017 na wykonanie i prowadzenie strony
internetowej
Zapytanie dotyczy realizacji projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias
niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej Projektem)
współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. POIS.02.04.00-000160/16-00).

Pytanie 1:
Punkt 1 „Zarządzanie wersjami językowymi”. W ilu wersjach językowych maiłaby być wykonana
strona?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dwie wersje językowe: polska i angielska.
Pytanie 2:
Punkt 2a „publikacji na bieżąco dostarczanych ogłoszeń, informacji i zdjęć”
1. Jaki to miałby być zakres informacji?
2. Jak często byłyby dostarczane?
3. W jakich ilościach byłyby dostarczane?
4. W jakim stopniu informacje miałyby być zamieszczane przez
Odpowiedź Zamawiającego:
Docelowo serwis ma być obsługiwany przez administratora i redaktora i ma być przygotowany
w taki sposób, żeby osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy informatycznej mogły same
załączać materiały i modyfikować wygląd strony. Rola obsługującego polega na wprowadzeniu
takiego systemu i bieżącej obsługi/szkoleniu administratorów/redaktorów tak, żeby informacje i
materiały płynnie pojawiały się na stronie
Pytanie 3:
Punkt 2c „modernizacji konstrukcji serwisu w zależności od bieżących potrzeb”
1. Jakiego typu mogłyby to być modernizacje?
2. Jak często mogły by być dokonywane?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podobnie jak w punkcie powyżej docelowo będą to wykonywali administratorzy/redaktorzy, a do
czasu pełnego zapoznania się/wdrożenia obsługujący. W momencie pojawienia się błędów lub

usterek obsługujący będzie odpowiedzialny za bezzwłoczną naprawę, tak żeby serwis sprawnie
działał.
Pytanie 4:
Punkt 2d „hostingu w chmurze wraz z administracją i konfiguracją na komputerach
użytkowników”. Na czym miałaby polegać konfiguracja na komputerach użytkowników?
Odpowiedź Zamawiającego:
Jeśli wszystkie funkcje będą mogły odbywać się online i nie będzie potrzeby instalacji
oprogramowania na komputerach użytkowników nie ma potrzeby konfiguracji strony na
komputerach użytkowników.
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