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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 2 
dot. zamówienia na wykonanie i uruchomienie witryny internetowego pisma specjalistycznego o designie

"Formy"

• Główne elementy strony:
1) Wykonanie strony www według projektu graficznego oraz wytycznych podanych przez 

zamawiającego. 
3) Wykonana strona będzie przechowywana na serwerach, utrzymywanych w ramach 

zewnętrznego hostingu
4) Dostęp do strony odbywać się ma na dwóch poziomach:

- poziom publiczny – dla użytkowników , interfejs: podstawowy 
- poziom administracyjny – dla administratorów i edytorów strony internetowej, 
interfejs: panel administracyjny

5) Panel administracyjny umożliwiający zarządzanie całą zawartością witryny, 
oferujący trzy poziomy dostępu:

- administratorzy – zarządzanie kontami i technicznymi parametrami strony 
internetowej
- redaktorzy – zarządzanie treścią strony internetowej, zmiany treści dokonywane 
przez redaktorów muszą być rejestrowane przez mechanizmy bezpieczeństwa strony 
internetowej i dostępne dla administratorów.
- autorzy – zarządzanie treścią strony internetowej w ograniczonym zakresie (np. 
studenci, biorący udział w procesie powstawania witryny); zmiany treści 
dokonywane przez redaktorów muszą być rejestrowane przez mechanizmy 
bezpieczeństwa strony internetowej i dostępne dla administratorów.

• Technologie
1) zgodność interfejsu podstawowego i rozszerzonego ze standardem w3c
drag and drop oraz przeładowywania elementów strony bez konieczności przeładowywania 

całej strony wykorzystanie technologii Web 2.0 w pozostałych częściach  strony internetowej.
2) edycja zawartości artykułów odbywać się ma na zasadzie przełączania WYSIWYG/HTML
3) witryna powinna współpracować z najpopularniejszymi witrynami, umożliwiającymi 
publikację treści wideo i umożliwiać proste umieszczanie tego typu treści poprzez wklejenie 
linku w formie pełnej lub skróconej
4) w razie potrzeby korzystanie ze wszystkich popularnych technologii serwisów  
internetowych HTML/JavaScript/CSS/PHP/MYSQL/ etc.
5) Strona powinna być wykonana w wersji na urządzenia mobilne i stacjonarne.

• Elementy i cechy strony
1) panel administracyjny zawierający edytowalne listy tematów głównych i pobocznych, 
według wytycznych Zamawiającego, 
2) panel administracyjny zawierający moduł statystyk google analytics,
3) interfejs podstawowy zawierający następujące moduły: moduł wyszukiwania 
podstawowego, moduł drukowania dokumentów, mechanizm polecania znajomemu, dostęp 
do mapy strony internetowej, moduł pobierania plików PDF z treściami artykułów
4) strona powinna być dostępna przy pomocy najpopularniejszych przeglądarek w wersjach 
z dnia podpisania umowy lub wyższa, dla komputerów, tabletów i telefonów komórkowych 
(Firefox, Internet Edge, Opera, Chrome, Safari)
5) możliwość zarządzania treścią i zawartością strony internetowej powinna się 
odbywać za pośrednictwem przeglądarki internetowej wskazanej przez 
Zamawiającego, należy jednak przewidzieć konieczność dostosowania panelu 
administracyjnego do wszystkich najpopularniejszych przeglądarek,
6) przeglądanie treści, oraz administracja zawartością strony internetowej za pomocą 



protokołu HTTPS, 
7) wprowadzanie treści do strony internetowej z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu
8) panel administracyjny umożliwiający tworzenie w prosty sposób całej struktury strony 
internetowej: działów i poddziałów tematycznych, oraz uzupełnianie jej treścią: tworzenie 
artykułów – tekstów, wzbogacanie ich zdjęciami, tabelami, plikami załączników oraz 
linkami,
9) edycja treści artykułów umożliwiająca określenie czasu edycji artykułu na stronie 
prezentacyjnej, czyli określenie daty pojawienia się tekstu w Internecie, oraz daty usunięcia 
go ze strony; datę wyświetlania artykułu na stronie można określić 
z dowolnym wyprzedzeniem podobnie, jak datę usunięcia go ze strony,
10) zawartość strony internetowej ma mieć możliwość wprowadzania treści na kilka 
sposobów: ręcznie przez autora lub redaktora, przez kopiowanie istniejących tekstów wraz z 
kodem HTML, przez bezpośrednie wklejanie treści z MS Word,
11) możliwość dostępu do statystyk odwiedzin i czasu spędzonego na poszczególnych 
częściach strony internetowej oraz do wszystkich zmian dokonywanych w częściach 
zastrzeżonych i administracyjnych strony przez użytkowników w treści, gdzie statystyki 
uporządkowane są według dni, miesięcy i tygodni, prezentując jakie strony i operacje 
wykonywali poszczególni użytkownicy,
12) możliwość zarządzania użytkownikami; administrator systemu ma mieć możliwość: 
dodawania i usuwania administratorów, redaktorów, użytkowników, nadawania haseł, 
śledzenia zmian etc.,

• Funkcjonalności w systemie (nazwy działów są robocze, mają na celu 
wprowadzenie logiki konstrukcji):

1) Aktualności: 
• Podział na działy tematyczne: artykuły naukowe, artykuły krótkie 

tematyczne, "case studies", notki
• Filtrowanie (np. po dacie dodania, autorze, słowie kluczowym)
• Wyszukiwanie
• Archiwum

2) Newsletter
• Zapisywanie
• Wypisywanie
• Wysyłka z poziomu panelu administracyjnego

3) Moduł do zgłaszania treści do publikacji
• Możliwość załączania pliku (pdf, doc, docx, txt) wraz z ograniczeniem 

wielkości przesyłanego pliku
• Możliwość wprowadzenia przekierowania na adres sekretarza lub innej 

osoby, wyznaczonej do pozyskiwania i weryfikacji treści

           4) Kalendarz wydarzeń
• podgląd informacji o konkursach, wernisażach i innych zdarzeniach 

posortowanych chronologicznie w kalendarzu
• dodawanie informacji o wydarzeniach (miejsce, data, nazwa, opis, etc)

          5) Kontakt
• Dane
• Redakcja
• Formularz

                 6) Dodatkowe moduły



• Panel administracyjny z dostępem dla pracowników i współpracowników
• Integracja logowania z FB
• Ikona Facebooka przekierowująca na fanpage, ewentualnie widok ostatniego

posta na Facebooku
• Moduł umożliwiający integrację z portalami społecznościowymi 

(automatyzacja publikacji treści) i udostępnianie treści
• Integracja z Google Analytics
• możliwości wydruku, 
• newsletter, 
• możliwość wstawiania pod menu (po prawej i po lewej stronie) 

bannerów/odnośników do innych stron, 
• mapa strony internetowej
• wspomaganie pozycjonowania strony w wyszukiwarce google. 
• możliwość umieszczenia modułu reklamowego w celu potencjalnego 

pozyskiwania funduszy na działalność
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za każdy element strony internetowej. Wykonawca ma 
mieć prawo dokonywania wszelkich zmian na każdym poziomie i w każdym elemencie strony 
internetowej.

• Sposób prowadzenia projektu: 
1) Analiza przedwdrożeniowa zakończona protokołem podpisanym przez obie strony, który 
zawierał będzie wszystkie istotne elementy wdrożenia
2) Wdrożenie oprogramowania: instalacja, konfiguracja, integracja z istniejącymi systemami, 
szkolenie, przekazanie dokumentacji, zakończona podpisem i protokołem odbioru.


