
 
 
Projekt: KWSPZ otwarta na osoby z niepełnosprawnościami 
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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU 

 

W związku z realizacją przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia projektu „KWSPZ otwarta 
na osoby z niepełnosprawnościami” kierujemy do Państwa zapytanie o koszt modernizacji strony 
www. 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAPYTANIA 

 
 
Modernizacja oraz 
dostosowanie do 
standardu WCAG 2.1 
strony internetowej 
uczelni - 
www.kwspz.pl 
 wraz z 
przeniesieniem 
kontentu 

 
Ogólne warunki dotyczące realizacji zamówienia 
a. Oparcie na systemie CMS pozwalającym zarządzać treściami w intuicyjny sposób 

przez osoby nie znające HTML (struktura modułowa systemu umożliwiająca 
dalszą rozbudowę i modyfikację serwisu, tworzenie nowych bloków, podstron, 
dokonywanie zmian, usuwanie, dodawanie, edycja nazewnictwa menu, działów, 
kategorii, włączanie i wyłączanie poszczególnych działów na podstronach, 
dołączanie plików do pobrania, dostęp do plików (możliwość podmiany lub 
dodawania nowych plików), edycję treści na stronach (tekst, formatowanie), 
wstawianie el. multimedialnych, zarządzanie zawartością strony z poziomu 
przeglądarki internetowej, możliwość wstawiania kodu HTML oraz podłączania 
„wtyczek” portali społecznościowych).  

b. Serwis powinien poprawnie pracować niezależnie od systemu operacyjnego 
Linux/Windows, dla wymienionych minimalnych wersji usług: Apache 2.4+ z 
obsługą mod-rewrite, PHP 7+ dostępne standardowe moduły, MySQL 5,6+ 

c. Serwis powinien spełniać wszelkie wymogi prawne związane z funkcjonowaniem 
stron internetowych (dotyczy miedzy innymi obsługi plików „cookies” oraz 
wymogów dostępności). Strona powinna zostać wykonana z zastosowaniem 
najnowszych standardów W3C. Dostosowanie strony musi być zgodne ze 
Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
dostępności cyfrowej oraz zgodne ze standardami dostępności na poziomie 
WCAG 2.1. Wykonawca przedstawi audyt powykonawczy w zakresie spełniania 
ww. standardów. 

d. Strona powinna być responsywna tj. dostępna w optymalnej wersji na 
urządzeniach mobilnych. 



 
 

e. Strona powinna poprawnie wyświetlać się w najpopularniejszych przeglądarkach 
internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Opera w aktualnych 
wersjach. 

f. Konstrukcja strony umożliwi indeksowanie przez wyszukiwarki internetowe oraz 
będzie zawierać kod śledzenia umożliwiający generowanie statystyk za pomocą 
Google Analytics. 

g. Zapewnienie prawidłowego kodowania strony umożliwiające wyświetlanie 
znaków używanych w języku polskim i angielskim. 

h. Serwis będzie oparty na bazie danych umożliwiającej swobodny upload plików 
wykorzystywanych na stronie (utworzenie repozytorium plików). Dostęp do 
repozytorium będzie możliwy z poziomu systemu zarządzania treścią (CMS). 

i. Serwis będzie wyposażony co najmniej w następujące moduły: 
- Wyszukiwarkę treści zamieszczonych na stronie. 
- Galerię z możliwością umieszczenia w niej tytułu galerii oraz krótkiego opisu. W 
każdej galerii możliwość dodania grafiki lub zdjęcia (liczba grafik bez ograniczenia). 
Możliwość jednoczesnego uploadu kilku zdjęć/grafik na serwer. Możliwość 
opisywania  grafik/zdjęć nazwami. Pliki graficzne umieszczane w repozytorium strony 
muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją rozmiaru miniaturki oraz 
rozmiaru zdjęcia (konwersja do określonego wymiaru i stopnia kompresji dla 
miniatury oraz właściwego pliku). 
- System nawigacji strony oparty co najmniej na: automatycznie generowanej mapie 
strony oraz wyświetlaniu struktury dostępu do podstrony. 
- Przełącznik między wersjami – polska i angielską lub zastosowanie tłumacza 
dynamicznego. 
- Możliwość osadzania obiektów z innych witryn (np. google maps). 
- Formularz z zakładce kontakt umożliwiający przesłanie komunikatu po uzupełnieniu 
pól tekstowych. 
- System powiadomień o nowościach za pomocą bannerów graficznych, zawierający 
element graficznym treść oraz link do promowanej treści z możliwością decydowania, 
na których grupach podstron ma się wyświetlać banner. 
- System aktualności na stronie w strukturze temat i treść. Treść aktualności 
obsługiwana w sposób analogiczny do treści serwisu. Możliwość oznaczania, które 
aktualności mają być promowane jako linki na podstronach serwisu. 
- Logowanie do serwisu z uprawnieniami dla administratora i moderatora. 
j. Domena i hosting zostaną zapewnione przez Zamawiającego. 
k. Gwarancja na działanie serwisu na okres co najmniej 24 miesięcy. 

 
Wytyczne dotyczące struktury strony 
a. Szablon strony głównej będzie obejmować co najmniej: nagłówek, menu 

obejmujące podział na kategorie i podkategorie, mechanizm wyświetlania 
aktualności w formie banera graficznego (zmieniający się w określonym 
interwale czasowym), obszar treści właściwych oraz stopkę. Każdy z elementów 
będzie można edytować z poziomu CMS. Ostateczny kształt i koncepcja strony 
głównej i podstron serwisu będzie ustalony na etapie realizacji umowy. 



 
 

b. Wykonawca przedstawi co najmniej dwie różne koncepcje graficzne strony. 
Projekt powinien uwzględniać krótki czas ładowania strony, jasny przekaz dla 
odbiorców, skalowanie interfejsu w zależności od rozdzielczości stosowanej 
przez użytkownika. 

c. Struktura ilościowa stron będzie zbliżona do obecnie funkcjonującej strony 
www.kwspz.pl (po usunięciu podstron archiwalnych w trakcie przeglądu treści 
dokonanego przez Zamawiającego). 

d. Przedmiotem zamówienia jest również przeniesienie treści (tekstów, 
dokumentów, plików graficznych i innych) z istniejącego serwisu www na 
stronę zrealizowaną w ramach realizacji umowy. Zakres treści do przeniesienia 
zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. 

e. Narzędzia służące do budowy strony powinny umożliwiać: umieszczanie na 
stronach animacji i grafiki, dowolność w projektowaniu wyglądu strony zarówno 
w warstwie struktury informacji, jak również poszczególnych elementów (menu, 
tekst, zdjęcia/grafiki, banery). 

f. System musi być wykonany w oparciu o przyjazne adresy url. 
g. Wykonawca ma obowiązek zastosować zabezpieczenia, w tym ochronę przed 

próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu administracyjnego (np. 
blokowanie konta po kilku próbach błędnego wpisania hasła do CMS, odporność 
na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań). 

h. System musi spełniać podstawowe zasady bezpieczeństwa aplikacji webowych – 
TOP 10 OWASP. 

 
Wytyczne dotyczące wykonania CMS 
a. Interfejs systemu CMS w języku polskim. 
b. Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. 
c. Funkcjonalności: publikacja treści dowolnego typu (tekst, dokumenty, pliki, 

zdjęcia, formularze, elementy galerii). Elementy graficzne dołączane do tekstów 
muszą mieć możliwość skalowania do dowolnych rozmiarów, wstawiania tekstu 
alternatywnego, definiowania miejsca położenia, wielkości, sposobu wyrównania 
tekstu i otwarcia w nowym oknie. 

d. Zarządzanie układem elementów podstron (tworzenie i dodawanie nowych 
działów i podstron, modyfikowanie i usuwanie już istniejących działów i 
podstron). System musi posiadać narzędzia służące do budowy i zrządzania 
strukturą serwisu z możliwością samodzielnej budowy wielopoziomowego menu 
i jego modyfikacji oraz konfiguracji sposobu prezentacji elementów na stronie. 

e. System musi posiadać pracujący w trybie on-line edytor WYSIWYG pozwalający 
na pracę z artykułami publikowanymi w serwisie przy założeniu braku 
znajomości kodu HTML przez redaktorów. 

f. Edytor musi posiadać co najmniej takie funkcje jak: pole format zawierające 
predefiniowane elementy strukturalne treści (p,h1, h2, h3, h4, h5), pole styl 
zawierające style CSS, możliwość wyboru kroju czcionki i jej rozmiaru, opcje: 
wytnij, kopiuj, wklej, wklej jako czysty tekst, znajdź, zamień, zaznacz wszystko, 
usuń formatowanie, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, indeks górny, indeks 
dolny, numerowane i wypunktowane listy, wcięcie, wyrównaj do lewej, prawej, 



 
 

wyjustuj, wstaw/edytuj/usuń grafikę, hiperłącze, wstaw/edytuj tabelę, zmień 
kolor czcionki, zmień kolor tła, edytuj kod źródłowy, podgląd wyglądu strony. 

g. System musi umożliwiać podgląd strony/artykułu na każdym etapie redakcji w 
układzie w jakim będzie on prezentowany na stronie. 

h. System musi umożliwić stworzenie i zarządzanie repozytorium plików. 
i. System CMS powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby jego funkcje 

mogły być w przyszłości modyfikowane przez administratora ze strony 
Zamawiającego. W związku z powyższym na etapie realizacji Wykonawca 
przedstawi koncepcję technologiczną systemu CMS do zaakceptowania 
przedstawicielowi Zamawiającego. 

j. Autoryzacja osób uprawnionych wraz z historią logowania i historią 
wprowadzanych zmian. 

Wymagania dotyczące odbioru dokumentacji i odbioru prac 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu stronę z kompletem plików i kodów 
źródłowych, w pełnej funkcjonalności wraz z hasłami dostępowymi. 
Wykonawca opracuje także i udostępni pełną dokumentację techniczną strony oraz 
podręcznik obsługi umożliwiający dokonywanie zmian przez administratora 
Zamawiającego. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi CMS z uwzględnieniem roli 
administratora oraz redaktora oraz przeprowadzi instruktaż użytkowania strony dla 
osób wskazanych przez Zamawiającego to tych ról. 
Szczegółowe zasady realizacji i odbioru prac zostały określone w umowie z 
Wykonawcą. 
 
Serwis gwarancyjny 
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia przez okres 24 
miesięcy od daty zakończenia realizacji zamówienia (data podpisania protokołu 
odbioru): 
a. Nieodpłatnego usuwania wad, błędów i usterek, w szczególności niezgodności 

systemu z dostarczoną dokumentacją. 
b. Udzielania Zamawiającemu wsparcia w zakresie eksploatacji serwisu (w dni 

robocze w godz. 8.00 – 16.00. 
c. Udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji 

wykonanego systemu. 
Jeśli w SOPZ występują nazwy znaków towarowych, norm w każdym przypadku 
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcjonalności lub 
zastosowanych rozwiązań. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne w stosunku do wskazanych jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego usługi spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
Termin realizacji: do 31.12.2022 roku.  
 
Oferty proszę przesyłać do dnia 26 lipca 2022 roku na adres: weronika.jakubowska@kwspz.pl lub 
dostarczyć papierowo do siedziby Zamawiającego. 
 


