
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE AKTUALIZACJI STRONY 

INTERNETOWEJ WWW.KRRIT.GOV.PL  

 

I. Przedmiot zamówienia 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej jako Zamawiający) z siedzibą w Warszawie (01-015) 

przy skwerze kard. S. Wyszyńskiego 9 planuje wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie aktualizacji strony internetowej KRRiT 

www.krrit.gov.pl do nowej szaty graficznej wraz zmianą systemu CMS dla wersji polskojęzycznej, 

anglojęzycznej BIP oraz wszystkich podstron strony Biura. Głównym założeniem jest stworzenie 

przejrzystej i intuicyjnej strony,  przyjaznej odwiedzającemu, ze sprawnie działającą wyszukiwarką  

umożliwiającą proste i szybkie odnajdowanie odpowiednich informacji i dokumentów. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę ATiK - Asysty Technicznej i Konserwacji, 

przedmiotowej strony www przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru strony www. Liczba godzin uwzględniona dla usługi ATiK to 50 roboczogodzin.  

W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą 

o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania. 

Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

− 72000000 - 5  Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania 

− 72212224 - 5 Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW 

− 72413000 - 8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

− 79822500 - 7 Usługi projektów graficznych 

− 48224000 - 4 Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW. 

 

II. Miejsce i termin składania informacji na temat kosztu zamówienia. 

Informację o koszcie zamówienia należy przesłać na adres: zakupy@krrit.gov.pl do końca 23 

kwietnika 2019 r. 

III. Osoba do kontaktu 

Pan Paweł Lesiński tel. (+48) 22 597 3177. 

IV. Sposób obliczenia ceny 

Wykonawca winien wskazać w wycenie cenę netto oraz brutto za realizację całości zamówienia w 

dwóch wariantach. Jeden wariant na wykonanie aktualizacji obecnej strony internetowej 

www.krrit.gov.pl, druga na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

V. Dodatkowe informacje 

1. Wycena musi być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę 

oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 
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2. Wycena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

4. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania o 

wycenę, jak też otrzymanie w jego wyniku informacji o cenie nie jest równoznaczne z udzieleniem 

zamówienia przez Biuro Krajowej rady Radiofonii i Telewizji (nie rodzi skutków w postaci zawarcia 

umowy). 



Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem wyceny jest:  

Wykonanie aktualizacji strony internetowej KRRiT www.krrit.gov.pl do nowej szaty graficznej wraz 

zmianą systemu CMS dla wersji polskojęzycznej, anglojęzycznej BIP oraz wszystkich podstron strony 

Biura. 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 patrz Załącznik nr 3. Zostanie wykonana na podstawie projektu Wykonawcy z 

wykorzystaniem obecnego logo i kolorystyki.  

Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę ATiK - Asysty Technicznej i Konserwacji 

przedmiotowej strony www przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru strony www. Liczba godzin uwzględniona dla usługi ATiK to 50 roboczogodzin.  

 

Front strony KRRiT – Stan aktualny: 

 

− Biuletyn Informacji Publicznej, 

− podstrona zawierająca program TV z udogodnieniami dla niepełnosprawnych,  

− podstrona zawierająca cyfrowe mapy zasięgów nadawców,  

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

− globalne wyszukiwanie, 

− mechanizmy automatycznego newslettera,  

− panel logowania dla dostawców audiowizualnych VOD,  

− wersja polsko i anglojęzyczna 

− udogodnienia globalne: wersja wysoko kontrastowa, możliwość zmiany wielkości czcionki, 

− zgodność strony z zasadami WCAG 2.0 

 

Realizacja strony KRRiT – Stan pożądany: 

 

− Strona musi posiadać przejrzyste menu, opracowanie i wykonane w oparciu o kolorystykę KRRiT 

z możliwością zmiany głównej szaty graficznej dla wskazanych zakładek/podstron; 

− Strona musi posiadać wersję anglojęzyczną; 

− Strona musi posiadać udogodnienia globalne: wersja wysoko kontrastowa, możliwość zmiany 

wielkości czcionki; 

− Strona główna powinna zawierać definiowalną ilość kafli statycznych z aktualnościami na 

stronie. Kafle powinny umożliwiać rotację miejscami oraz rotację miniatur grafiki w 

edytowalnym czasowo cyklu z możliwością wyłączenia rotacji; 
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−  Strona KRRiT powinna być dostosowana do możliwości przeglądania w 3 przedziałach 

rozdzielczości: 

- Full HD i powyżej 

- Od HD do rozdzielczości tabletowej 

- Dla  rozdzielczości tabletowej i urządzeń mobilnych w układzie wertykalnym (z 

wymuszaniem pozycji wertykalnej) 

 

− Strona KRRiT powinna wspierać Business Model Responsive Design: powinna w zależności od 

medium (PC, tablet, smartfon) pozwalać na inne zachowania modułów, powinna płynnie 

zmieniać układ wizualny w momencie zmiany rozdzielczości (np. manipulacja rozmiarów okna 

przeglądarki); 

− Podstrony zawierające program TV oraz mapy cyfrowe muszą zostać ujednolicone graficznie 

zgodnie z projektem nowej szaty graficznej; 

− CMS powinien umożliwiać przygotowanie podstrony z wyodrębnioną szatą graficzną, 

aktualnościami, osobnym automatycznym newsletterem; 

− CMS powinien umożliwiać przełączenie motywów tematycznych strony (świąteczny, żałobny) 

według ustalonego wcześniej harmonogramu; 

− CMS powinien umożliwić publikację wcześniej przygotowanych podstron zgodnie z czasowym 

harmonogramem; 

− CMS powinien zapisywać pełną historię edycji zmian; 

− CMS powinien umożliwić samodzielne tworzenie rozbudowanych formularzy oraz ankiet z 

możliwością wysyłki mailowej; 

− Archiwizacja portalu nie rzadziej niż 1 w tygodniu i przechowywanie 3 ostatnich kopii; 

− Strona powinna zawierać podstronę Biuletyn Informacji Publicznej; 

− Newsletter powinien samodzielnie wysyłać informacje „newsowe” zamieszczone na stronie z 

podziałem na tematykę i zgodnie z tym przesyłać do odpowiednio różnych grup 

newsletterowych; 

− Strona musi umożliwiać samodzielne dodanie oraz usunięcie użytkownika do newslettera 

zgodnie z interesującą go tematyką wskazaną przy dodawaniu (grupy tematyczne); 

− Strona musi umożliwiać samodzielne dodanie użytkownika do panelu dostawców 

audiowizualnych VOD (udostępniamy aktualny silnik) z panelem moderacji umożliwiającym 

akceptowanie nowych wpisów oraz informacją mailową; 

−  Strona musi być zintegrowana z aktualnie wykorzystywanym na stronie systemami zasilającymi 

stronę o treści z wewnętrznych baz danych (udostępniamy aktualny silnik); 

− Strona musi posiadać jeden spójny rozbudowany system do indeksowania i wyszukiwania 

dokumentów w serwisach KRRIT, także w stronach zasilanych treścią z systemów wewnętrznych 

Biura. Warunkiem niezbędnym jest możliwość wyszukiwania po wskazaniu grup, przedziałów, 

zakresów informacji na stronie w której będą wyszukiwane informacje; 

− Strona musi zostać przygotowana zgodnie z wszystkimi zasadami WCAG 2.0, posiadać także 

wersję wysoko kontrastową oraz możliwość zmiany wielkości czcionki w trzech wielkościach; 

−  Wykonawca wykona migrację danych ze starej strony na nową zgodnie z nowym schematem 

informacyjnym Załącznik 3 z zachowaniem standardów WCAG 2.0 w migracji wymagane jest 

przeniesienie wszystkich pól opisowych i informacyjnych dla elementów strony; 



− Przed odebraniem projektu Wykonawca wykona testy wszystkich funkcjonalności w środowisku 

produkcyjnym; 

− Przed odebraniem projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki testów WCAG dla 

strony produkcyjnej; 

− Przed odebraniem projektu Wykonawca wykona testy bezpieczeństwa informatycznego oraz 

testy obciążeniowe dla strony produkcyjnej – przekazanie wyników Zamawiającemu przed 

produkcyjnym uruchomieniem. 

 

Realizacja strony KRRiT: aktualizacja bądź nowy system CMS 

 

1. Wymagamy integracji i aktualizacji obecnego systemu Edito CMS, bądź zmiana systemu CMS na 

nowy wygodny, intuicyjny system CMS. Zarządzanie publikowanymi treściami musi być proste, 

intuicyjne i wygodne dla osób nie posiadających umiejętności informatycznych. 

2. System musi posiadać minimalnie role: administrator, redaktor, moderator. 

3. Aspekty funkcjonalne (Przez „zarządzanie” rozumiemy zawsze operacje takie jak listowanie, 

filtrowanie, sortowanie, dodawanie, edycja, usuwanie, klonowani/duplikowanie, podgląd 

elementów):  

1) Zarządzanie stronami; 

2) Zarządzanie szablonami stron; 

3) Zarządzanie punktami GEO; 

4)  Zarządzanie subskrybentami newsletterów; 

5)  Zarządzanie kategoriami stron (drzewo witryny); 

6) Zarządzanie nawigacją (menu) witryny; 

7)  Zarządzanie procesem workflow; 

8) Zarządzanie zasobami (pliki obrazów, multimedia, załączniki); 

9) Jednoznaczna identyfikacja elementów w CMS poprzez wewnętrzne identyfikatory ID 

(strony, zasoby, inne elementy); 

10) Zarządzanie banerami w witrynie; 

11)   Zarządzanie użytkownikami, ich uprawnieniami, rolami i dostępami do serwisów; 

12) Zarządzanie przekierowaniami (krótkie linki – PURL); 

13) Podgląd logów operacji wykonywanych przez użytkowników CMSa; 

14) Zarządzanie ankietami ; 

15) Obsługa integracji systemu CMS ze skrzynką odbiorczą e-Mail – możliwość zlecania 

wybranych operacji poprzez e-mail ; 

16) Obsługa importowania plików różnego typu; 

17)  Możliwość planowania publikacji treści z wyprzedzeniem (ustawianie publikacji przyszłej) 

– dla stron, ich treści, ich fragmentów, banerów; 

18) Obsługa wielu użytkowników CMS jednocześnie, identyfikacja działań użytkowników w 

systemie po loginach; 

19)  Możliwość publikacji kodu HTML na stronach; 

20)  Możliwość łatwej edycji treści na stronach; 

21)  Generowanie kodu HTML5 przez CMS; 

22)  Generowanie kodu przyjaznego (zgodności z WCAG); 



23) Obsługa przyjaznych linków; 

24)  Możliwość edycji meta-danych dla stron; 

25)  Wyszukiwarka w CMSie umożliwiająca szybkie wyszukiwanie dowolnych elementów 

(narzędzie dla operatorów CMSa); 

26)  Obsługa archiwalnych wersji stron; 

27) Możliwość porównywania wersji archiwalnych między sobą; 

28)  Możliwość podglądu zmian stron przed publikacją (1:1 tak jak będzie wyglądać strona po 

publikacji); 

29) Możliwość eksportowania wybranych danych do plików; 

30) Mechanizm autoryzacji użytkowników (logowanie, zmiana haseł); 

31)  Możliwość zarządzania wieloma serwisami (różne domeny i subdomeny) z poziomu 

jednego CMS;] 

32) Obsługa wielu definiowanych statusów dokumentów (przykładowo: Niepublikowany, 

Opublikowany, Zaplanowany do publikacji, Wygasł, Usunięty, Wersja robocza– i 

możliwość ich definicji); 

33) Możliwość włączania okolicznościowych szat graficznych dla strony (wersja żałobna, 

świąteczna); 

34) Zarządzanie grupami tematycznymi dla newsletterów i wyszukiwarek; 

35) Możliwość szybkiego sprawdzenia licznika odwiedzalności wskazanej podstrony; 

36) Możliwość blokady jednoczesnego edytowania jednej podstrony. 

 



Załącznik nr 2 do zapytania o wycenę 
 

FORMULARZ WYCENY 
 
Nazwa i adres Wykonawcy:  
 

____________________________________________________________________  
 
 

 

NIP: …………………………………. Regon …………………………………………………   

Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

_____________________________________________, tel.: _______________________  

e-mail: ______________________________ 
Należy wpisać adres poczty elektronicznej, pod który Zamawiający może kierować 
korespondencję 

 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9  
01-015 Warszawa  
 
 
Nawiązując do zapytania o wycenę na wykonanie aktualizacji strony internetowej 
www.krrit.gov.pl w pełnym rzeczowym zakresie określonym w zapytaniu: 

WARIANT I: 

Lp. Przedmiot wyceny 

Szacunkowa 

wartość netto 

 

 

Stawka podatku 

VAT 

Szacowana 
wartość 

zamówienia 
brutto PLN (b +C) 

1 a b c d 

1 

Wykonanie aktualizacji 
obecnej strony internetowej 
www.krrit.gov.pl 

 
 
 

……..% 
 

2 

Asysta techniczna i 
konserwacji przez okres 12 
miesięcy 

 ……..%  

 

 



WARIANT II: 

Lp. Przedmiot wyceny 

Szacunkowa 

wartość netto 

 

 

Stawka podatku 

VAT 

Szacowana 
wartość 

zamówienia 
brutto PLN (b +C) 

1 a b c d 

1 

Zaprojektowanie, wykonanie i 
wdrożenie nowej strony 
www.krrit.gov.pl 

 
 
 

……..% 
 

2 

Asysta techniczna i 
konserwacji przez okres 12 
miesięcy 

 ……..%  

 

Oświadczamy, że: 

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

2. zrealizowaliśmy wobec osób, których dane osobowe ujawniliśmy Zamawiającemu w 

toku zapytania o szacunkową wartość zamówienia, obowiązek informacyjny, o 

którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 

 

 

 

__________________________ 

      (miejscowość i data) 

_______________________________________ 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli 

Wykonawcy)  

 



Załącznik nr 3 do zapytania o wycenę 

 

 

 



Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Biuro 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku zapytaniem o szacunkową wartość 
zamówienia  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w 

procesie udzielania zamówień: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Krajowej Rady 

Radiofonii  

i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015Warszawa; 

2. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Biurze Krajowej Rady 

Radiofonii  

i Telewizji: iod@krrit.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem szacowania wartości zamówienia rozpoczętym  

w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie aktualizacji strony internetowej www.krrit.gov.pl, a także 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a. w okresie postępowania w sprawie oszacowania wartości zamówienia 
rozpoczętym  
w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego – przez ten okres; 

b. w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego – przez ten okres; 

c. 5 lat od zakończenia postępowania – zgodnie z obowiązującym w Biurze 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jednolitym wykazem akt,  

d. w okresie po zakończeniu realizacji zamówienia publicznego – przez okres, w 

którym Administrator będzie realizował cele wynikające ze swoich prawnie 

uzasadnionych interesów, które są związane przedmiotowo z realizacją tego 

zamówienia lub z obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego również w zakresie gwarancji udzielonej w ramach 

zamówienia publicznego; 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany jak również nie będzie stosowane profilowanie; 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim na 

podstawie przepisów dotyczących realizacji prawa dostępu do informacji publicznej; 

7. Posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, 

mailto:iod@krrit.gov.pl
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b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych, 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również 

warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 


