Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni.

Gdynia, dnia 09.06.2020 r.

ROZEZNANIE RYNKU W ZAKRESIE BUDOWY STRONY INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu: „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w
ramach Zadania Publicznego Gminy Miasta Gdyni, Fundacja Gospodarcza poszukuje
Wykonawcy zainteresowanego budową strony internetowej z funkcją rezerwacji, spełniającą
normy WCAG dot. osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem domeny i hostingiem.

Wymagania dotyczące budowy strony Pomorskie Miasteczko Zawodów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stworzenie responsywnej strony www na komputery i urządzenia mobilne
Strona spełniająca standardy WCAG 2.1
Certyfikat SSL
Zapewnienie hostingu oraz zakup domeny co najmniej do 2022-12-31
Cesja praw autorskich i majątkowych
Dział aktualności
Dział galeria
Działy: oferta, informator/poradnik, formy wsparcia, najbliższe wydarzenia (z
kalendarza), Junior Biznes, BiznesMam, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,
Marzec na obcasach, Poradnictwo zawodowe, Nasz zespół, Kontakt, mapa strony
9. Możliwość zakładania dodatkowych działów i podstron
10. Zarządzanie treścią za pomocą panelu CMS
11. Integracja z portalami społecznościowymi (FB)
12. Funkcja rezerwacji terminów spotkań z klientami
13. Załączona klauzula informacyjna RODO
14. Informacja o ciasteczkach cookies
15. Konta Administratora, Doradcy, Klienta o różnych uprawnieniach
16. Możliwość dodawania/usuwania oraz edycji kont przez Administratora
17. Możliwość automatycznego zamknięcia i usunięcia konta przy braku aktywności po x
dniach (RODO)
18. Możliwość rejestracji konta poprzez mail
19. Brak możliwości założenia konta na ten sam adres mail
20. Możliwość zamknięcia(blokady)/usunięcia konta
21. Możliwość zresetowania hasła do konta
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22. Formularz zgłoszeniowy podczas rejestracji konta z możliwością drukowania/eksportu
do PDF
23. Możliwość wypełnienia ankiety z poziomu konta przez Klienta z funkcją
wydruku/eksportu do PDF przez Doradcę
24. Możliwość edycji formularza/ankiety przez Administratora
25. Możliwość edycji wypełnionego przez Klienta formularza/ankiety przez
Administratora
26. Strona z kalendarzem, z możliwością ustawiania wolnych terminów
(dzień/godzina/ilość godzin) przez Doradców i możliwością rezerwacji spotkania z
doradcą przez Klienta
27. Powiadomienie wysyłane na mail Doradcy o rezerwacji terminu przez Klienta
28. Wysyłanie powiadomienia do Klienta z przypomnieniem o spotkaniu
29. Możliwość potwierdzania, anulowania, zmiany terminu lub liczby godzin spotkania
przez Doradcę
30. Możliwość ustawienia domyślnej maksymalnej liczby godzin na spotkanie oraz
interwału spotkań
31. Możliwość ustawienia indywidualnie maksymalnej liczby godzin na spotkanie oraz
interwału spotkań dla danego Klienta
32. Możliwość zapisów przez Klienta na spotkania grupowe (warsztaty/szkolenia) z
określoną liczbą miejsc i dni
33. Możliwość ukrywania działów i dodatkowych podstron
34. Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych działów
35. Konto Doradcy – możliwość zliczania klientów, ilości godzin w wybranym przedziale
czasowym
36. Możliwość zapisywania Klienta na spotkanie przez Doradcę bez konieczności
rejestracji konta

miejsce wykonania usługi: w siedzibie Wykonawcy
termin realizacji usługi: do dnia 31.07.2020 r.

Podane przez Wykonawców ceny (przy uwzględnieniu powyższych założeń) stanowić będą
podstawę do wyboru realizatora usługi. Za najatrakcyjniejszą zostanie uznana oferta z najniższą
ceną tj. ceną całkowitego kosztu realizacji usługi. Zapłata nastąpi po wykonaniu i odebraniu
usługi - zgodnie z zapisami par.9 Umowy (wzór w załączeniu)
Propozycje cenowe można składać do dnia 16.06.2020 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną
na adres: sekretariat@fungo.com.pl , pocztą zwykłą lub osobiście w Fundacji Gospodarczej,
Gdynia ul. Olimpijska 2, osoba do kontaktu: Piotr Kaczmarek 606 682 025

....................................
(miejscowość, dnia)
........................................
(imię i nazwisko)
........................................
.........................................
(adres)

OFERTA ZŁOŻONA W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU
na przeprowadzenie usługi budowy strony internetowej wraz z zakupem domeny i hostingiem
w ramach realizacji projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów”, współfinansowanego ze
środków Gminy Miasta Gdyni.
Cena netto za budowę strony internetowej wraz z zakupem domeny i hostingiem według wyżej
wymienionej specyfikacji

................................... zł

(słownie:.....................................................................................................................................)

Cena brutto za budowę strony internetowej wraz z zakupem domeny i hostingiem według wyżej
wymienionej specyfikacji

................................... zł

(słownie:.....................................................................................................................................)

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania dla niniejszego
zamówienia i wzorem umowy, akceptuję zaproponowane warunki, zobowiązuję się do
zawarcia umowy w terminie 7 dni od uzyskania informacji o wyborze mnie na Wykonawcę
usługi oraz gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania.

..................................................
(podpis Oferenta)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZTWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni oświadcza, że jest Administratorem Pani/Pana danych
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zwanego RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących dany
Podmiot oraz osób fizycznych wskazanych przez ten Podmiot w ofercie lub umowie.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia wykonawcy w trybie rozeznania
rynku z zakresie budowy strony internetowej z funkcją rezerwacji, spełniającą normy
WCAG dot. osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem domeny i hostingiem w
ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów dofinansowanego ze środków Gminy Miasta
Gdyni, na podstawie art. 6 . w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu Pomorskie
Miasteczko Zawodów;
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody. Z katalogiem praw zawartych w art. 15-22 RODO może Pani/Pan
zapoznać się np. na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu
ofertowym i ewentualnie zawarciu umowy i rozliczenia . Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w
postępowaniu ofertowym /zawarcia umowy/ rozliczenia itp.);
7. Dane kontaktowe Administratora Danych osobowych: Fundacja Gospodarcza Gdynia 81-538 ul.
Olimpijska 2, e-mail sekretariat@fungo.com.pl .
8. Podmiot Wykonawczy zobowiązuje się do poinformowania osoby fizyczne nie składające oferty
/nie podpisujące umowy /i inne, o których mowa w pkt 1 o treści niniejszej informacji, które mają
prawo ją otrzymać.

