Człowiek najlepsza inwestycja
Szczecin, dnia 04 lutego 2011 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2011/Re:start
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekt „Re:start”, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na projekt i wykonanie strony internetowej projektu zgodnie
z poniŜszą specyfikacją.

Przedmiot
zamówienia

Oferta

Informacje
dodatkowe

Termin
nadsyłania
ofert

Kryteria
wyboru

Zleceniodawca

Projekt i wykonanie statycznej strony internetowej projektu z panelem zarządzającym dla
uŜytkowników, umoŜliwiającym samodzielną edycję tekstów oraz zamieszczanie zdjęć.
Schemat układu strony:
- z lewej strony menu (maksymalnie 5 podstron np. opis projektu, aktualności, galeria, itp.),
- na środku treść podstrony, równieŜ z moŜliwością zamieszczania zdjęć,
- z prawej strony miejsce na maks. 5 linków (np. logo partnera, po kliknięciu na które
otwiera się strona www partnera),
- na dole w stopce informacja o dofinansowaniu projektu wraz z wymaganymi logotypami,
- u góry pas oryginalnej i nowoczesnej grafiki identyfikującej projekt do zaprojektowania
przez Zleceniobiorcę.
Oferta powinna zawierać:
- listę dotychczas wykonanych i zaprojektowanych stron internetowych,
- termin wykonania usługi oraz harmonogram prac,
- okres, w jakim po wykonaniu usługi Zleceniobiorca będzie bezpłatnie dokonywał drobnych
kosmetycznych poprawek,
- koszt przeszkolenia z obsługi panelu zarządzającego,
- wartość wynagrodzenia brutto.
Zleceniodawca zapewni treść, komplet logotypów oraz wytyczne odnośnie zasad wizualizacji
i promocji projektów dofinansowanych w ramach PO KL.
Zleceniodawca zapewni hosting i domenę przedmiotowej strony.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
16 lutego 2011 r. (do godz. 12.00)
• osobiście,
• faksem (91 312 92 01),
• pocztą tradycyjną,
• pocztą elektroniczną na adres s.depa@pfp.com.pl.
- doświadczenie,
- termin wykonania usługi oraz harmonogram prac,
- okres, w jakim po wykonaniu usługi Zleceniobiorca będzie bezpłatnie dokonywał drobnych
kosmetycznych poprawek,
- cena.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Sylwią Depa (tel. 91 312 92 24,
e-mail s.depa@pfp.com.pl).

