Mikołów, 04.09.2013r.
ZNAK SPRAWY: ZO/10/9/2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych
dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji
Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., proszę o wycenę przygotowania i obsługi
strony internetowej oraz przygotowania programu bazodanowego:
Nazwa
Parametry
równoważne
lub Ilość Cena netto Cena brutto
wyższe niż:
sztuk
za sztukę
za sztukę
L.p.
w PLN
w PLN
1
Baza danych dt. zbioru nasion i
poszczególnych
etapów
przygotowania
nasion
do
przechowywania. W założeniu dane
dotyczące zbioru uzyskane przez
zbieraczy
oraz
dotyczące
poszczególnych
etapów
przygotowywania
nasion
do
Program
przechowywania będą na bieżąco
1
bazodanowy
wprowadzane do bazy danych-wzory
podstawowych
danych
do
umieszczenia
w
programie
bazodanowym
znajdują
się
w
załączniku nr 4.
Program bazodanowy musi być
kompatybilny i zintegrowany ze
stroną www wymienioną w l.p.2.
2
Przygotowanie (DO 30.01.2014) i
obsługa
strony
internetowej
kompatybilnej i zintegrowany z
programem
bazodanowym
wymienionym w l.p.1 (w terminie do
31.03.2015r.)
Zagwarantowanie
pięcioletniego
okresu utrzymania strony www licząc
od 01.04.2015r.
-system zarządzania treścią strony
internetowej i moduł bazy danych
należy przygotować w oparciu o
Przygotowanie
następujące technologie: PHP, Ajax,
i obsługa
JavaScript, CSS, MySQL
1
strony
strona
internetowa
powinna
internetowej
zapewniać poprawną współpracę z
następującymi
przeglądarkami:
Internet Explorer wer. minimum 10,
FireFox wer. min. 22, Chrome wer.
min. 28.
Layout strony internetowej należy
zoptymalizować
dla
ekranu
rozdzielczości 1280
- wykonawca zapewnieni backup
danych zgromadzonych w systemie
bazodanowym. Kopie powinny być
wykonywane nie rzadziej niż raz
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dziennie.
RAZEM
W ofercie proszę podać:
1. sposób płatności (WYMÓG OBOWIĄZKOWY PRZELEW): TAK/NIE1
2. termin wykonania/dostawy: maksimum do 30.01.2014r.
3. ważność oferty: minimum 30.09.2013r.
Do oferty należy dołączyć obowiązkowo minimum 1 szt. referencji lub innych dokumentów
potwierdzających wykonanie podobnych zleceń (programu bazodanowego oraz przygotowania
strony internetowej) na kwotę minimum 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł zero groszy)
każde zlecenie.
Ofertę proszę przesłać na dołączony do zapytania wzorze odpowiedzi na zapytanie.
Dopuszcza się możliwość składania ofert na innym wzorze z zachowaniem elementów wzoru
przesłanego przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
W przypadku nieoferowania, której z pozycji, prosimy zaznaczyć tą informację wpisując ją w polu
ceny.
Termin składania ofert do 12.09.2013r., godz. 12.00.
Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie:
- e-mail na adres: radaogrodow@gmail.com
- przesyłką listową (liczy się data wpływu) na adres: Mikołów (43-195), ul. Sosnowa 5,
Stowarzyszenie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
- osobiście w siedziba Zamawiającego – Mikołów (43-195), ul. Sosnowa 5, Sekretariat
Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Osoba do kontaktu: Damian Matynia, tel. 533-309-106, e-mail: radaogrodow@gmail.com
Kryterium wyboru: 100% cena
Załączniki:
1. Wzór
2. Wzór
3. Wzór
4. Wzór

odpowiedzi na zapytanie ofertowe
umowy (może podlegać zmianie)
protokołu odbioru
podstawowych danych do umieszczenia w programie bazodanowym

Odbierający:

1

Przekazujący

Zaznaczyć właściwe
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