Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
1. WYMAGANIA OGÓLNE
Opracowanie projektu strony WWW, zaimplementowanie projektu i uruchomienie serwisu
WWW w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”
współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Strona powinna pracować w środowisku Lifrey. Wprowadzenie danych i treści, jak również
materiałów wizualnych będzie możliwe przez administratora witryny, jak również przez
2 przeszkolonych członków zespołu realizacyjnego Projektu. Planowane jest stworzenie około 20
podstron w momencie startu witryny.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
 Przygotowanie wstępnej koncepcji graficznej strony głównej, 3 podstron oraz końcowego
projektu graficznego strony;
 Opracowanie kompletnego projektu strony WWW, zaimplementowanie projektu i
uruchomienie serwisu WWW na serwerze wewnętrznym. Zamawiający przewiduje
szerokość struktury nie większą niż 6 elementów, głębokość struktury do 3 poziomów;
 Wprowadzenie danych i treści w postaci dostarczonych przez Zamawiającego tekstów i
materiałów wizualnych w języku polskim;
 Przeszkolenie 2 przedstawicieli Zamawiającego, z zakresu obsługi Lifrey od strony
użytkownika (edytora) i administratora serwisu w celu samodzielnego wprowadzania treści.
3. FUNKCJONALNOŚĆ STRONY WWW












Strona powinna:
być responsywna, dostosowana do poprawnego wyświetlania i używania na urządzeniach
mobilnych (co najmniej na platformach iPhone OS, Android, Windows Phone 7);
być zgodna z ogólnie przyjętymi standardami dla stron internetowych (np. dostępność dla
niedowidzących);
zapewniać bezpieczeństwo strony WWW i jej użytkowników;
umożliwiać poprawne wyświetlanie w przeglądarkach: Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera, Internet Explorer (od wersji aktualnych wzwyż na dzień złożenia oferty);
umożliwiać obsługę interfejsów dotykowych;
zapewniać dostęp do wszystkich elementów z jednej domeny;
umożliwiać obsługę fotogalerii wraz z mechanizmami wyświetlania zdjęć;
zawierać licznik odwiedzin;
mieć wbudowany formularz kontaktowy dla użytkowników strony WWW;
mieć moduł wysyłania newslettera z możliwością rejestracji zewnętrznych użytkowników;
posiadać wbudowany moduł „Forum dyskusyjne”, z panelem administratora;
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 posiadać wyszukiwarkę pełnotekstową i mechanizmy indeksowania;
 Będzie umożliwiała wykorzystanie funkcjonalności Google Analytics.
4. MAPA STRONY (WSTĘPNY PROJEKT)
















Strona główna
Aktualności
Cztery Żywioły - kompendium
Konferencje i seminaria
Szkolenia dla liderów
Konkursy (wiedzy, fotograficzny, plastyczny)
Aktualności pogodowe
Fotogaleria
Projekt w mediach
Instytucje związane z projektem
Media społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram
Do pobrania (materiały informacyjne, edukacyjne, tapety na pulpity monitorów)
Kontakt
Licznik odwiedzin
Newsletter

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia to 23 września 2019 r. przy czym na tym etapie
zaimplementowane treści będą dotyczyły jedynie informacji o projekcie. Na etapie projektowania
strony Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiał ilustracyjny i tekstowy oraz konsultować
na bieżąco strukturę strony.
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