
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zaprojektowanie layoutu graficznego  

2. Złożenie wszystkich elementów graficznych do postaci strony internetowej i umieszczenie jej 

na testowym serwerze i adresie WWW - Zaopatrzenie serwisu w autorskie narzędzia 

administracyjne (CMS)  

3. Przeniesienie obecnej zawartości obu serwisów: szpitalczerniakowski.waw.pl  

i szpitalczerniakowski.waw.pl/bip/ 

4. Wypełnienie merytoryczne przekazanym materiałem  

5. Umieszczenie serwisu na docelowym serwerze 

 

Opracowanie graficzne 

 

Layout serwisu będzie dostosowany do obecnych wymagań kodowych serwera oraz zastosowań 

platform mobilnych. Zostanie wykonany projekt układu graficznego. Będzie to statyczne opracowanie 

graficzne. Górna część graficzna layoutu może być elementem graficznym (banerem). - Układ serwisu 

zakłada istnienie trzech menu:  

2 w orientacji poziomej nad banerem  

• "narzędziowego" tzn. wersje językowe narzędzia do zmiany wielkości tekstu oraz narzędzia 

do zmiany kontrastu strony  

• punkty główne typu - O Nas, Kontakt itd;  

1 wertykalnego po lewej stronie jedno lub dwupoziomowego.  

- Stopka teleadresowa również będzie zawierała rozwinięte menu. 

- Stworzenie podstrony z aktualnościami lub NEWS i umieszczanie tam możliwie często informacji 

bieżących, co pomoże wynieść z czasem serwis na wysokie pozycje wyszukiwania w Google.  

 

Narzędzia administracyjne 

 

- Oba serwisy będą dostosowane do wymagań platform mobilnych oraz do wymogów deklaracji 

dostępność cyfrowej (WCAG 2.1) w tym też optymalizację stron internetowych pod wyszukiwarki. - 

Obie strony będą posiadały dwie wersje językowe - polska oraz angielska.  

- Zaopatrzenie nowego serwisu internetowego w narzędzie do edycji zawartości merytorycznej oraz 

rozbudowy serwisu.  

- Narzędzia do edycji (CMS) skonstruowane w sposób wymagający podstawowej wiedzy  

o przeglądarce internetowej i edytorze tekstowym jak MS Word od osoby wprowadzającej nowe dane 

- Wprowadzanie danych odbywa się to z poziomu przeglądarki WWW.  

- Wbudowanie CMS nie jest objęte żadnymi dodatkowymi kosztami.  

- Wymagane możliwości CMS:  

• dodawanie, edytowanie, usuwanie punktów menu  

• dodawanie, edytowanie, usuwanie treści serwisu  

• prosta możliwość wysyłania plików na serwer ftp oraz wstawianie linków do tych plików 

w treść strony (np. Word, Excel, zip, PDF itp. )  

• prosta możliwość wstawienia w treść obrazków - rozbudowa serwisu o nowe podstrony  

• budowanie galerii zdjęć  

• wstawianie filmów z serwisu Youtube  

 

- Narzędzie to nie służy jedynie edycji. Jest ono również narzędziem do składu strony WWW  

i determinuje układ serwisu.  

 

 

 



Formularze 

 

- Formularze kontaktowe i inne zostaną wbudowane w nową stronę zgodnie z wymogami na etapie 

projektowania. 

- W formularzu kontaktowym można umieścić kilka adresów e-mail do wyboru dla użytkowników.  

- Wszystkie dane z formularzy będą wysyłane na ustalone adresy email. 

- Istnieje tez możliwość zintegrowania formularzy z oprogramowaniem zewnętrznym o ile posiada 

stosowne API programistyczne.  

- Na podstronie "kontakt" zostaną umieszczone wszystkie obecne dane ich aktualizacje oraz mapa 

dojazdu do siedziby pozyskana z Google.  

 

Merytoryczne wypełnienie serwisów 

 

- Przeniesienie obecnej zawartości obu serwisów : szpitalczerniakowski.waw.pl  

i szpitalczerniakowski.waw.pl/bip/ 

- Aktualizacja wskazanych danych 

 

Struktura serwisu 

 

- Menu o strukturze drzewa katalogowego (czytelne, jednorodne i ułatwiające samo indeksację serwisu)  

- Budowę serwisu w dwóch blokach w układzie wertykalnym: – menu wielopoziomowe  

- Blok treści  

- Serwis zostanie zaprojektowany na szerokość ekranową najczęściej obecnie wykorzystywaną przez 

internautów (HD, FullHD) 

- Całość serwisów będzie dostosowywała się do rozdzielczości każdego urządzenia mobilnego oraz 

systemu operacyjnego tych urządzeń (skalowanie strony i podstron) 

- Przystosowanie do obsługi przez ekrany dotykowe 

- Każda podstrona serwisu będzie zaopatrzona w aktywną ścieżkę dostępu, aby użytkownik strony 

zawsze wiedział w którym miejscu serwisu się znajduje.  

- Ścieżka dostępu oraz menu jako drzewo katalogowe całkowicie zastępuje mapę serwisu i będzie 

bardzo ułatwiało nawigację dla osób bez jakichkolwiek nawyków korzystania ze stron internetowych.  

 

Konta społecznościowe 

 

- Połączenie strony z profilami w mediach społecznościowych (fb, twitter, instagram, youtube)  

 

Szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 

- Przeszkolenie pracowników w obsłudze panelu CMS. 

- Szkolenie z zarządzania stroną przez narzędzia administracyjne.  

- Zdalną pomoc przy zarządzaniu treścią stron.  

- 24-miesięczna gwarancje  oraz wsparcie. 

- Serwis pogwarancyjny obejmuje zdalna pomoc w razie potrzeby przy zarządzaniu treścią stron  

w okresie 5lat. 


