
Zapytanie o szacunkową wycenę zamówienia polegającego na aktualizacji strony internetowej  
Biura KRRiT 

1. Wstęp 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  (dalej jako KRRiT), planuje udzielenie zamówienia 

publicznego na aktualizację strony internetowej Biura KRRiT.  

Przedmiotem wyceny jest:  

Wykonanie aktualizacji strony internetowej KRRiT www.krrit.gov.pl do nowej szaty graficznej wraz 
zmianą systemu CMS dla wersji polskojęzycznej, anglojęzycznej oraz BIP. Głównym założeniem jest 
stworzenie przejrzystej i intuicyjnej strony,  przyjaznej odwiedzającemu, ze sprawnie działającą 
wyszukiwarką  umożliwiającą proste i szybkie odnajdowanie odpowiednich informacji i dokumentów. 

Strona ma zawierać wszystkie niezbędne informacje o strukturze i działaniach KRRiT zgodnie ze 
schematem ( Załącznik nr 1 ) do szacowania. Zostanie wykonana na podstawie projektu Wykonawcy z 
wykorzystaniem obecnego logo i kolorystyki.  

 

Elementami głównymi strony KRRiT: 

-Biuletyn Informacji Publicznej, 

-podstrona zawierająca program z udogodnieniami dla niepełnosprawnych,  

-podstrony automatycznie zasilane treścią bezpośrednio z systemów wewnętrznych Biura KRRiT, 

-globalne wyszukiwanie, także w stronach zasilanych treścią z systemów wewnętrznych Biura, 

-mechanizmy automatycznego newslettera, 

-panel logowania dla dostawców audiowizualnych VOD,  

-wersja polsko i angielsko języczna 

-udogodnienia globalne: wersja kontrastowa, możliwość zmiany wielkości czcionki 

-zgodność strony z zasadami WCAG 2.0 

 

Wymagamy integracji intuicyjnego systemu CMS, bądź aktualizacji bieżącego systemu Edito CMS. 
Rozszerzenia możliwości modułu wyszukiwania treści na stronie. 

Strona musi zostać przygotowana zgodnie z wszystkimi zasadami WCAG 2.0, posiadać także wersję 
wysoko kontrastową oraz możliwość zmiany wielkości czcionki w trzech wielkościach. 

W ramach wyceny należy zwrócić uwagę na poniższe elementy do wykonania: 
- opracowanie i wykonanie projektu graficznego, w oparciu o kolorystykę Biura KRRiT. 
- integracja z aktualnie wykorzystywanym na stronie systemami zasilającymi stronę o treści z 
wewnętrznych baz danych, bądź zmiana systemu importu danych z baz danych systemów 
wewnętrznych - zmiana realizowana po weryfikacji Zamawiającego i akceptacji zmian. 
- integracja i aktualizacja obecnego systemu CMS, bądź zmiana systemu CMS na inny wygodny, 
intuicyjny system, zmiana realizowana po weryfikacji Zamawiającego i akceptacji zmiany. 
- Migracja danych ze starej strony na nową zgodnie z nowym schematem informacyjnym Załącznik 2 z 
zachowaniem standardów WCAG 2.0 
- Stworzenie jednego spójnego systemu do indeksowania i wyszukiwania dokumentów w serwisach 
KRRIT 
- Portal musi posiadać przejrzyste menu, a zarządzanie publikowanymi treściami musi być 

http://www.krrit.gov.pl/


funkcjonalne, intuicyjne i wygodne dla osób nieposiadających umiejętności informatycznych.  
- Przed akceptacją wersji produkcyjnej Wykonawca wykona wnikliwe testy strony w środowisku 
testowym 

- środowisko bazodanowe : SQL 
- Po zrealizowaniu wdrożenia nowego projektu strony Wykonawca wykona testy wszystkich 
funkcjonalności w środowisku produkcyjnym. 
- Wykonanie testów bezpieczeństwa informatycznego dla strony produkcyjnej – przekazanie 
wyników Zamawiającemu 
- Wykonanie testów WCAG dla strony produkcyjnej – przekazanie wyników Zamawiającemu 
 

2. Założenia jakie Zamawiający będzie wymagał przy składaniu  ofert w przypadku wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia : 
a)      wstępne założenia do projektu portalu        

b)      przedstawienie kilku propozycji graficznych projektu 

c)      wskazanie zastosowanego silnika CMS z możliwością przetestowania funkcjonalności 

d)    warunek udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w wykonywaniu usług 
analogicznych do tej, która jest przedmiotem zamówienia, 

e)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
3. Szacowanie: 

Do dnia 30-03-2018 roku prosimy o przesyłanie szacowania czasowego oraz kosztu wykonania 
aktualizacji strony internetowej Biura KRRiT na adres: teresa.brykczynska@krrit.gov.pl bądź 
pawel.lesinski@krrit.gov.pl  

4. Załącznik – Formularz szacunkowej wyceny. 
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Załącznik nr 1 do zapytania 

FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

_____________________________________________, tel.: _______________________  

Faks: _______________________________  

e-mail: ______________________________ 

Należy wpisać numer faksu i adres poczty elektronicznej, pod które Zamawiający może kierować 

korespondencję 

 

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania zamówienia na  aktualizację strony 

internetowej Biura KRRiT, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, przedstawiam wycenę 

na: 

 kwotę netto: …………………………………zł  

stawka VAT: ………% 

kwotę brutto: ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………...). 

Szacunkowy termin wykonania zamówienia: ………….. dni. 

 

Oświadczamy, że: 

1. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania. 

 

 

__________________________ 

      (miejscowość i data) 

_______________________________________ 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli 

Wykonawcy)  

 


