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1. Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego 

 

 
1.1. Ogólne wymagania techniczne 
 
Serwis musi: 

 umożliwiad zarządzanie treścią - system CMS (Content Management System), 

 umożliwiad zarządzanie relacjami z użytkownikami - system CRM (Customer 
Relationship Management), 

 umożliwiad generowanie konkursów oraz ofert, raportów i sprawozdao, 
zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
 
Serwis powinien zostad wykonany z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie 
budowania witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami tworzenia stron 
internetowych W3C. Muszą one pomyślnie przejśd weryfikację przez walidatory znajdujące 
się na stronach http://validator.w3.org/ (weryfikacja XHTML) oraz http://jigsaw.w3.org/css-
validator/(weryfikacja CSS). 
 
Serwis powinien spełniad wymogi o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagao dla systemów teleinformatycznych. Serwis powinien spełniad wymogi odnośnie 
eDostępności do stron przez osoby niepełnosprawne, zgodnie zWeb Content Accessibility 
Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA,o którym mowa w załączniku nr 4 
ww. rozporządzenia. 
 
Serwis winien wykorzystywad system zarządzania treścią (CMS) umożliwiający jego dalszy 
rozwój po wygaśnięciu Umowy z Wykonawcą, a w szczególności zmianę szaty graficznej, 
nagłówka i stopki oraz układu menu nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych 
elementów serwisu.  
 
Serwis umożliwia uwzględnienie zdarzeo losowych np. żałoba (czarno-biała). 
 
Serwis powinien mied stworzoną architekturę informacji. 
 
Serwis powinien posiadad system autoryzacji i weryfikacji użytkowników, rozgraniczający 
prawa dostępu do poszczególnych części serwisu, na zasadzie konfigurowalnych ról 
użytkowników oraz praw do przeglądania, modyfikacji i redagowania artykułów oraz innych 
zmian w poszczególnych elementach serwisu. Powinien pozwalad na korzystanie przez 
dowolną ilośd użytkowników. 
 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Serwis musi zabezpieczad dostęp do kont użytkowników oraz edytowanych / 
wprowadzanych danych, poprzez stosowanie połączeo szyfrowanych z użyciem protokołu 
HTTPS i certyfikatów cyfrowych wystawionych przez urząd certyfikujący domyślnie uznawany 
w przeglądarkach WWW. 
 
 
Serwis wraz z systemem zarządzania treścią winien wykorzystywad wyłącznie: 

 technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój platformy bez konieczności 
zakupu licencji, bądź  

 technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój platformy przy użyciu 
oprogramowania, dla którego koszt zakupu licencji jest równy zeru, bądź 

 pozostałe technologie, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest pokryd wszystkie koszty 
licencji niezbędne do uruchomienia systemu. 

 
Serwis powinien umożliwiad poprawne korzystanie z wszystkich funkcji systemu za 
pomocąco najmniej 4 najpopularniejszych wersji przeglądarek i co najmniej 2 producentów, 
które są używane przez użytkowników polskiego Internetu wg badao przeprowadzanych 
przez firmę Gemius SA, a publikowanych na stronach: http://www.ranking.pl 
 
Serwis powinien byd zbudowany w oparciu o 3-warstwowy model aplikacji (warstwa 
prezentacji, logiki, danych).  
CMS powinien opierad się o system zarządzania bazą danych.  
Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych stron internetowych.  
 
Wykonawca dokona optymalizacji kodu strony w celu lepszego pozycjonowania w 
najpopularniejszych wyszukiwarkach. 
 
Serwis powinien przechowywad dane w relacyjnej bazie danych, w postaci nie zakodowanej 
kryptograficznie (z wyjątkiem haseł i danych osobowych). Format, w jakim mają byd 
przechowywane dane, musi byd opisany w stopniu pozwalającym na pełny odczyt i 
modyfikację danych przez osoby dysponujące tylko opisem formatu danych oraz dostępem 
do samych danych z użyciem powszechnie dostępnych darmowych narzędzi. Wykonawca 
będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu opisu formatu danych w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja może specyfikowad dodatkowy format 
danych służący do ich wymiany i archiwizacji, spełniający te same wymagania, co 
podstawowy format danych. 
 
Gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania 
danych osobowych połączone jest z siecią publiczną wymagany jest wysoki poziom 
zabezpieczenia m.in. bazy danych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, na wysokim poziomie 
bezpieczeostwa). 
 

http://www.ranking.pl/
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1.2. Licencjonowanie 
 
W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej lub 
udziela sublicencji do serwisu internetowego (za wyjątkiem komponentów serwisu 
internetowego, z których Wykonawca korzysta na zasadzie open source), przy czym 
udzielenie licencji lub sublicencji następuje z chwilą podpisania przez Strony Umowy 
protokołu odbioru koocowego Zadao numer od 1 do 3, bez ograniczeo, co do terytorium i 
czasu. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie przez Zamawiającego licencji lub 
sublicencji Województwu Wielkopolskiemu w zakresie jaki obejmuje licencja lub 
sublicencja dla Zamawiającego. 
 
Udzielenie przez Wykonawcę licencji lub sublicencji Zamawiającemu do serwisu 
internetowego następuje na następujących polach eksploatacji: 
a) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie 

od formatu, systemu lub standardu, 
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany), 

d) także publiczne udostępnianie Serwisu w ten sposób, aby każdy mógł mied do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 
udostępnianie na żądanie, 

e) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w 
to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, 
przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków 
dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania 
dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub 
wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub 
zbliżonej formie, 

f) prawo do określania nazw Serwisu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania 
na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Serwis lub znaków 
towarowych, wykorzystanych w Serwisie, 

g) prawo do wykorzystywania Serwisu do celów marketingowych lub promocji, w tym 
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji 
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych 
lub szkoleniowych, 

h) prawo do przekazania licencji lub sublicencji na rzecz Województwa Wielkopolskiego, na 
wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, 

w zakresie jakim zwielokrotnianie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu, modyfikacje 
i opracowania serwisu internetowego są niezbędne do jego prawidłowego działania, w tym 
wprowadzania serwisu internetowego do pamięci komputera, wyświetlania, stosowania i 
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przechowywania. Udzielenie przez Wykonawcę licencji lub sublicencji Zamawiającemu do 
serwisu internetowego, a następnie udzielenie przez Zamawiającego licencji lub sublicencji 
Województwu Wielkopolskiemu nie będzie uprawniad Zamawiającego, ani Województwa 
Wielkopolskiego do czerpania jakichkolwiek korzyści z serwisu internetowego niezwiązanych 
bezpośrednio z bieżącym funkcjonowaniem i eksploatacją serwisu internetowego. 
 
Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego elementów graficznych oraz szablonów wyglądu 
serwisów (w zakresie obszarów eksploatacji jak przy licencji).  
 
Prawa wynikające z licencji przechodzą na Zamawiającego z datą podpisania protokołu 
odbioru serwisu. 
 
Serwis musi umożliwiad dostęp administracyjny i redakcyjny do wszystkich treści i 
funkcjonalności systemu dla nieograniczonej liczby użytkowników. 
Każda z instalacji systemu musi umożliwiad jednoczesny dostęp dla nieograniczonej liczby 
użytkowników koocowych zarejestrowanych i niezarejestrowanych. 
 
W wyniku porozumienia Stron ograniczenia w zakresie przekazywanej licencji mogą dotyczyd 
generatora, przy czym Wykonawca nie może ograniczyd możliwości zmiany elementów 
graficznych i szablonów wyglądu serwisu. 
 

1.3. Wdrożenie 
 
Wykonawca dostarczy i wdroży serwis w środowisku technicznym wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 
Aby serwis mógł zostad umieszczony w środowisku udostępnionym przez Zamawiającego: 

1. Strona musi byd wykonana z zastosowaniem języka PHP w wersji minimum 5 (z 
wykluczeniem konieczności korzystania z wersji najnowszej), oraz silnika 
bazodanowego MySQL w wersji minimum 5, w technologii umożliwiającej 
umieszczenie jej na serwerze Apache w wersji 2. 

2. Sposób wykonania strony musi umożliwiad zamieszczenie jej na serwerze 
obsługiwanym przez system Linux (Debian 7) udostępnionym przez Zamawiającego 
(Wykonawca na żądanie może otrzymad wykaz parametrów serwera www). 

3. Wykorzystane moduły PHP, oraz Apache 2 muszą zostad zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

4. Podmiot obsługujący stronę musi posiadad możliwośd uruchomienia klienta VPN na 
porcie 1588. 

5. Wszelkie poprawki, uaktualnienia itp. muszą odbywad się za pomocą protokołów SSH 
i/lub SFTP jedynie z podanego przez wykonawcę adresu IP. 

 
W razie wystąpienia sytuacji, w której serwis internetowy korzysta z innej technologii niż 
ww. wskazana, m.in. korzysta np. z ASP.NET, MSSQL, IIS, Wykonawca w kwocie 
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wynagrodzenia, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia ponad wskazane w 
Umowie, zapewni usługę hostingu dla serwisu internetowego do dnia 28 lutego 2017 r. 
 
Wymagania dotyczące serwisu: 

1. Dostarczony serwis musi zostad przetestowany przez firmę audytorską 
współpracującą ze zlecającym pod kątem luk w oprogramowaniu. 

2. Dostarczony serwis może byd uruchomiony produkcyjnie jedynie w wypadku 
pozytywnej opinii audytora po poprawieniu luk, błędów wskazanych w raporcie 
audytu (po wprowadzeniu poprawek następuje ponowny test aplikacji). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia luk, błędów wskazanych przez 
audytora. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznych aktualizacji systemu zarządzania 
treścią pod kątem bezpieczeostwa. 

5. Dostęp do paneli administracyjnych oraz logowania dla użytkowników musi byd 
zabezpieczony poprzez wykorzystanie certyfikatu SSL dostarczonego przez 
zamawiającego. 

 

1.4. Obsługa serwisu, rękojmia i gwarancja 
 
Serwis wraz z systemem CMS będzie uruchomiony na serwerze i w domenie wskazanej przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne i 
prawne Przedmiotu Zamówienia, co dotyczy sytuacji, gdy: 

a) występują wady zmniejszające wartośd lub użytecznośd Przedmiotu Zamówienia ze 
względu na cel Zamówienia oznaczony lub wynikający z przeznaczenia, jakiemu ma 
on służyd, co dotyczy w szczególności sytuacji wykonania Przedmiotu Zamówienia w 
sposób niezgodny z Umową, w tym zwłaszcza z SOPZ lub Wymaganiami 
Zamawiającego. 

b) Przedmiot Zamówienia nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał 
Zamawiającego lub został wydany w stanie niezupełnym lub niekompletnym, 

c) Przedmiot Zamówienia nie spełnia parametrów, warunków lub norm, jakie wynikają z 
dostarczonych Zamawiającemu certyfikatów, świadectw, instrukcji, opisów 
dotyczących Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentów dotyczących jakości, 
parametrów, warunków lub norm poszczególnych elementów składowych 
Przedmiotu Zamówienia. 

d) Przedmiot Zamówienia narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa 
własności, prawa obligacyjne lub rzeczowe, prawa autorskie lub prawa pokrewne, lub 
też jest obciążony prawami osób trzecich (rzeczowymi, obligacyjnymi lub prawami 
innego rodzaju), lub też prawo objęte Przedmiotem Zamówienia nie istnieje. 

e) Przedmiot Zamówienia został zrealizowany w oparciu, na podstawie, lub przy 
wykorzystaniu, innych umów lub dokumentów obciążonych wadami prawnymi. 

 
Zamawiający, który otrzymał wadliwy Przedmiot Zamówienia, wykonując uprawnienia  
z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądad bezpłatnego usunięcia wad  
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w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż  
10 dni roboczych. 
 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wady Zamawiający może 
odmówid przyjęcia naprawy i zlecid usunięcie wady przez osobę trzecią na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 
 

Wykonawca w zakresie swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieśd 
przeciw Zamawiającemu zarzutu lub uwolnid się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, 
poprzez wskazanie, że Przedmiot Zamówienia lub jego częśd nie została właściwe 
sprawdzona i zbadana przez Zamawiającego podczas dokonywania odbiorów lub w 
jakimkolwiek innym czasie. 
 

Wykonawca może uwolnid się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, 
że wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zamawiającego, które 
Wykonawca zakwestionował podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia podając pełne 
uzasadnienie i uprzedził pisemnie Zamawiającego o przewidzianych skutkach ich 
zastosowania. 
 

Odpowiedzialnośd Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi obejmuje całośd 
Przedmiotu Zamówienia, to jest wszystkie Zadania i trwa od dnia podpisania Umowy do 28 
lutego 2017 roku. 
 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu Zamówienia na warunkach 
określonych w Umowie, która to Umowa będzie stanowid dokument gwarancji Wykonawcy. 
 
Gwarancją objęte są wszelkie wady fizyczne Przedmiotu Zamówienia, co obejmuje 
w szczególności: 
a. wady zmniejszające wartośd lub użytecznośd Przedmiotu Zamówienia ze względu na cel 

w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia jakiemu ma on służyd, co dotyczy 
w szczególności sytuacji wykonania Przedmiotu Zamówienia w sposób niezgodny z 
Umową, w tym zwłaszcza z SOPZ; 

b. Przedmiot Zamówienia nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał 
Zamawiającego lub został wydany w stanie niezupełnym lub niekompletnym; 

c. Przedmiot Zamówienia nie spełnia parametrów, warunków lub norm, jakie wynikają z 
dostarczonych Zamawiającemu certyfikatów, świadectw, instrukcji, opisów lub innych 
dokumentów dotyczących jakości, parametrów, warunków lub norm poszczególnych 
elementów składowych Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu Zamówienia jako 
całości. 

 
Gwarancja udzielona jest na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 28 lutego 2017 roku. 
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 
wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie 
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 
Przez istotną naprawę rzeczy rozumie się usunięcia wady istotnej, to jest takiej której 
wystąpienie powodowało, iż rzecz nie nadawała się do określonego w Umowie użytku, to 
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jest posiadała cechy uniemożliwiające jej eksploatację w sposób określony w Umowie. Jeżeli 
gwarant (Wykonawca) wymienił częśd rzeczy, postanowienie zdania drugiego niniejszego 
akapitu, stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją 
Zamawiający nie mógł z niej korzystad. Przedłużenie okresu gwarancji z powodu okoliczności, 
o jakich wskazano, począwszy od zdania drugiego tego akapitu, następuje maksymalnie do 
dnia 28 lutego 2018 roku. 
 
Uprawnienia z gwarancji Zamawiający może realizowad niezależnie od uprawnieo 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia. 
 
Uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji nie obejmują wad, których przyczyną 
było nienależyte wykorzystanie Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, przez co 
należy rozmied korzystanie przez Zamawiającego z Przedmiotu Zamówienia w sposób 
sprzeczny z instrukcją obsługi dostarczoną przez Wykonawcę i wskazówkami Wykonawcy, 
pod warunkiem, iż instrukcja obsługi i wskazówki Wykonawcy są zgodne z Przedmiotem 
Zamówienia, to jest w szczególności jego opisem zawartym w SOPZ oraz Wymaganiach 
Zamawiającego, a nadto iż zostały one uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
 

1.5. Zgodnośd z obowiązującymi aktami prawnymi 
 
Dostarczony serwis musi byd zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na 
jego działanie i realizowaną funkcjonalnośd na dzieo złożenia oferty.  
 
Serwis musi spełniad wymagania formalne dotyczące serwisów internetowych 
udostępnianych przez instytucji publicznych jeśli są określone przez przepisy prawa, takie jak 
m.in.:  

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie (Dz.U 2010, nr 234, poz. 1536 j.t. ze zm.) – zwana dalej Ustawą. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010  
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011, nr 6. 
poz 25) – zwane dalej Rozporządzeniem.  

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 
78 poz. 483). 

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013, poz. 235 j.t ze zm.). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagao dla 
systemów teleinformatycznych. (Dz.U.2012.526). 

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
02.101.926 ze. zm.). 
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7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 2006, nr 90, poz. 631 j.t. ze zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 roku 
w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego 
i weryfikacji tego badania (Dz. U. 2005, nr 217, poz. 1836); 

9. 

(Dz. U. 2006, nr 206, poz. 1517); 
10. Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 
2004, nr 100, poz. 1024); 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagao dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526). 

 
Wykonawca jest zobowiązany do chwili odbioru przez Zamawiającego do dostosowania 
systemu do zmian aktów prawnych mających wpływ na dostarczony system i realizowaną 
przez niego funkcjonalnośd.  

2. Opis Struktury Serwisu 
 
 
2.1. Wizualizacja Serwisu 
 
Serwis musi byd dostosowany do wymagao dzisiejszej społeczności internetowej. 
Użytkownicy muszą także łatwo poruszad się po serwisie dzięki zastosowaniu intuicyjnej 
nawigacji (zgodnie z zasadami Web Usability). 
 
Serwis w znacznej mierze opiera się na użytkowaniu okresowym, dlatego główny ekran 
powinien uwzględniad takie elementy jak: 
 

 slider (z funkcją włącz/wyłącz) zmieniający wizualne prezentacje najważniejszych 
wydarzeo np. najnowszych aktualności, informacji; 

 wyszukiwarka; 

 logowanie/rejestracja użytkowników; 

 odnośniki do serwisów społecznościowych (wraz z logotypami); 

 aktualności; 

 kalendarz. 
 

Strona główna musi także zawierad wszystkie wymagane logotypy projektowe (w tym 
logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, logotyp Fundacji Rozwoju 
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Nowoczesnych Technologii i logotypy wymagane zgodnie z zasadami programu PO KL) oraz 
powinna zapewniad bezpośredni dostęp do struktury strony internetowej. 
 
Proponowaną strukturę strony internetowej przedstawiono poniżej. 
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Treści do serwisu internetowego zapewni i wprowadzi na podstrony Zamawiający. 
 
 
2.2. Struktura i opis katalogów Framework 
 
Serwis musi byd napisany w jednej z wiodących technologii tworzenia aplikacji 
internetowych (PHP, ASP.NET, JAVA) oraz powszechnie dostępnego silnika bazodanowego: 
MySQL (w wersji minimum 5) lub MSSQL (w wersji minimum 2008 R2), w technologii 
umożliwiającej umieszczenie jej na serwerze Apaech (w wersji minimum 2) lub IIS (w wersji 
minimum 6). 
 
Znaki muszą byd kodowane w standardzie UTF-8. W przypadku korzystania z gotowego 
systemu CMS wszystkie elementy CMS napisane lub zmodyfikowane przez wykonawcę 
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muszą byd przekazane w formie instalacyjnej, umożliwiającej ich uruchomienie w innych 
serwisach opartych o ten sam system, w którym został wykonany serwis. 
  
Do każdej części danych zamieszczonych w Serwisie musi byd możliwośd podania 
unikatowego adresu URL. Ponadto musi istnied możliwośd wydruku, wysłania i zapisania  
w formacie PDF i XML treści prezentowanych w Serwisie. Przy każdej treści musi byd również 
możliwośd:  
 

 wysłania powiadomienia e-mailem do innego użytkownika o danym dokumencie; 

 udostępnienia treści za pośrednictwem serwisu społecznościowego (m.in. Facebook, 
Twitter). 

 
 
2.3. Struktura bazy danych 
 
W ramach budowy serwisu zakłada się budowę jego struktury w oparciu o relacyjną bazę 
danych. Struktura bazy danych powinna zostad oparta o jeden  
z mechanizmów: MyISAM lub InnoDB lub MSSQL. 
 
Cechy bazy danych: 
 

 procedury składowane; 

 wyzwalacze;  

 szyfrowanie danych; 

 łatwośd zmiany platformy (otwartośd i skalowalnośd); 

 widoki; 

 kursory; 

 partycjonowanie tabel; 

 harmonogram zadao; 

 semi-synchroniczna replikacja; 

 replikacja wielowątkowa; 

 rozbudowane możliwości monitorowania przez tzw. PERFORMANCE_SCHEMA; 

 interfejs API typu NoSQL z wykorzystaniem memcached; 

 międzynarodowe atesty bezpieczeostwa. 
 

3. Opis funkcjonalności serwisu 
 

3.1. Budowa szablonów strony 
 

 Forma graficzna powinna opierad się na szablonie strony, a strona graficzna musi byd 
oddzielona od form technologicznych serwisu. Należy przy tym zakładad, że serwis 
jest budowany w oparciu o technologię MVC - Model - Widok - Kontroler; 
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 Zmiany graficznej części serwisu nie zakłócają działao funkcjonalności serwisu,  
a jedynie mogą zmienid ich miejsce na stronie internetowej; 

 System powinien umożliwiad budowę wielu szablonów oraz łatwe ich zmiany  
w każdym momencie. 

 Strona główna, jak i podstrony muszą byd uporządkowane, tzn. teksty należy 
podzielid na bloki, paragrafy i sekcje. Podział na paragrafy musi byd logiczny, a bloki 
tekstu nie mogą byd zbyt długie; 

 Wygląd linków w serwisie musi byd spójny - w zakresie koloru, stanu podkreślenia, 
sposobu reakcji po najechaniu kursora na link. Linki do podstron serwisu muszą 
otwierad się w obecnie używanym oknie przeglądarki. W przypadku załączonych 
plików (np. PDF, .doc, .odt, .zip) system musi dad użytkownikowi możliwośd wyboru  
akcji: zapisz na dysku lub otwórz, przy czym wybranie opcji otwórz skutkuje 
otwarciem pliku w nowym oknie przeglądarki. 

 

3.2. Panel Administracyjny 
 
Moduł wspierający zarządzanie całym systemem informatycznym przez administratora i 
redaktorów serwisu, zawierający wszystkie funkcje administracyjne i redakcyjne systemu 
Panel administracyjny umożliwia:  
 

 modyfikację wyglądu serwisu;  

 dodawanie/usuwanie wszelkich elementów i modułów serwisu; 

 blokadę wszelkich elementów i modułów serwisu;  

 zarządzanie użytkownikami systemu;  

 zarządzanie bazami danych systemu;  

 zarządzanie archiwizacją systemu;  

 zarządzanie CMS i CRM systemu. 
 

3.3. Rodzaje użytkowników 
 
W ramach serwisu zakłada się wdrożenie kilku poziomów uprawnieo użytkowników: 
 

 Administrator - użytkownik odpowiadający za cały serwis; 

 Redaktor - osoba wprowadzająca treści na serwis; 

 Użytkownik - podmiot instytucjonalny. 
 

Uprawnienia nadawane są użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli. Rola jest zestawem 
zdefiniowanych przez administratora uprawnieo do poszczególnych funkcji serwisu. Funkcja 
jest to pojedyncza możliwa do wykonania przez użytkownika akcja w serwisie np.: 

 utworzenie nowego Formularza Ofert,  
 usuwanie i dodawanie aktualności publikowanych przez użytkowników.  
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Jednemu użytkownikowi można przypisad kilka ról – wówczas jego uprawnienia będą sumą 

uprawnieo wynikających z poszczególnych ról. 

Administrator musi mied możliwośd wyświetlenia, sortowania, filtrowania, wyszukiwania 
oraz eksportu do pliku, informacji dotyczących użytkowników serwisu, które zawierają dane 
między innymi: 

 dane użytkownika (imię i nazwisko), 
 adres e-mail, 
 login użytkownika w systemie, 
 datę utworzenia konta, 
 datę ostatniego logowania. 

 

W ramach funkcjonalności związanej z zarządzaniem użytkownikami administrator będzie 
mógł miedzy innymi: 

1. Założyd konto użytkownikowi serwisu. 
2. Resetowad hasła użytkowników serwisu. 
3. Zmienid login użytkownika serwisu. 
4. Zablokowad / odblokowad konto użytkownika serwisu. 
5. Dezaktywowad / aktywowad konto użytkownika serwisu. 
6. Zmienid uprawnienia użytkownika serwisu. 
7. Nadad lub zmienid uprawnienia użytkownika. 
8. Przeglądad listy uprawnieo wskazanego użytkownika. 

9. Przeglądad listy użytkowników. 
10. Tworzyd lub zmieniad role użytkowników serwisu. 

 

W ramach zarządzania administrator serwisu będzie mógł między innymi: 

1. Zmieniad parametry konfiguracyjne serwisu m. in.: 
 czas, co jaki ma nastąpid automatyczne zapisywanie danych wprowadzonych 

przez użytkownika, 
 okres po jakim użytkownik musi zmienid hasło, 
 okres po jakim w przypadku braku aktywności zostanie automatycznie 

zablokowane konto użytkownika, 
 czas w jakim użytkownik powinien dokonad aktywacji konta lub nowego hasła, 

 okres po jakim Konkurs staje się nieaktywny (liczba dni po dacie kooca 
składania Ofert), 

 określad budowę hasła (miedzy innymi: minimalną liczbę znaków, 
występowanie znaków w tym znaków specjalnych). 

 
2. Zablokowad lub odblokowad dostępnośd serwisu dla Użytkowników. 
3. Definiowad i wysyład komunikaty dla Użytkowników 
4. inne 
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3.4. Zarządzanie użytkownikami (w tym rejestracja i logowanie) 
 
Dostęp do informacji zawartych w serwisie zależy od uprawnieo użytkownika.  
Osoby niezarejestrowane mają status gościa i ograniczony dostęp do możliwości serwisu. 
 

Każdy użytkownik serwisu posiada w systemie własne konto. Użytkownik loguje się na swoje 
konto przy użyciu loginu i hasła. Zarówno hasło, jak i login przypisany do konta może byd 
zmieniony. 

Hasła w serwisie muszą byd przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie haseł 
musi odbywad się z wykorzystaniem algorytmów jednostronnych. 

Logujący się Użytkownicy muszą byd informowani o błędach logowania oraz wprowadzenia 
danych. 

W przypadku gdy użytkownik zakłada konto dla instytucji konieczne jest także podanie 
danych instytucji (wymienione w pkt. 3.7).  
 
Do zakooczenia procesu rejestracji wymagana jest aktywacja konta poprzez uruchomienie 
przez użytkownika unikalnego adresu URL wygenerowanego i przesłanego na wskazany 
adres e-mail. 
 
Moduł powinien także umożliwiad użytkownikowi: 
 

 automatyczne odzyskiwanie hasła; 

 zabezpieczanie przed logowaniem się robotów; 

 dodanie do swojego profilu zdjęd, plików graficznych itp. 
 
W profilu użytkownika powinny wyświetlad się informacje dotyczące użytkownika, tj. dane 
podstawowe, wprowadzane treści, itp. 
 
Logowanie użytkownika do serwisu powinno byd możliwe z każdego miejsca serwisu  
i rozwiązane za pomocą paska logowania /rejestracji umieszczonego w nagłówku stron  
i podstron. 
 
Konta Użytkowników będą automatycznie blokowane, w wyniku braku aktywności 
(zalogowania się) przez okres 6 miesięcy, przez administratora, po uprzednim wysłaniu 
automatycznego maila z informacją o potrzebie zalogowania się i/lub aktualizacji danych. 
Konto zablokowane może odblokowad administrator. 
 
 
 

3.5. Edytor WYSIWIG 
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Moduł ma prezentowad dane tekstowe i graficzne na monitorze komputera w sposób  
jak najbardziej zbliżony do uzyskiwanego po ich opublikowaniu w serwisie. 
 
Edytor WYSIWIG jest także wykorzystywany w niektórych polach formularzy edycji danych 
gromadzonych w bazach poszczególnych modułów, np.: zarządzanie treścią stron, 
aktualności. 
 
Edytor WYSIWIG powinien spełniad co najmniej następujące funkcjonalności: 
 

 wprowadzanie tekstu; 

 osadzanie w treści grafik, obiektów typu flash, odtwarzaczy audio/wideo; 

 załączanie dowolnych plików z repozytorium plików; 

 formatowanie tekstu, m.in.: wytłuszczanie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, 
indeksy górny i dolny, kolor tekstu, kolor tła tekstu, określenie rozmiaru i kroju 
czcionki, wybór predefiniowanego stylu formatowania, wyrównanie tekstu do lewej, 
do prawej, wyśrodkowane, wyjustowane, tworzenie list numerowanych  
i wypunktowanych z wyborem punktora; 

 wstawianie linków; 

 załączanie formularzy; 

 generowanie tabel; 

 poprawną interpretację wklejonego tekstu sformatowanego w programie Microsoft 
Word; 

 możliwośd przełączenia widoku na wersję HTML; 

 możliwośd zdefiniowania przez Użytkownika CMS z odpowiednimi uprawnieniami 
jakie znaczniki HTML są dozwolone w treści. 

 
Edytor WYSIWIG powinien udostępniad nie mniejszą liczbę funkcjonalności niż np. TinyMCE 
3.4.1 lub inne porównywalne edytory treści stron internetowych. 
 
Administrator ma mied możliwośd dowolnego ograniczenia zakresu funkcjonalności edytora 
dla poszczególnych użytkowników/grup użytkowników, a także dla poszczególnych modułów 
do zarządzania treścią lub bazami danych, w których wykorzystywany jest edytor.  
 
 

3.6. System zarządzania treścią serwisu oraz aktualnościami (CMS) 
 
CMS jest to system wspierający zarządzanie menu, treścią dostępną na serwisie, katalogami  
i multimediami artykułów oraz stronami www serwisu. CMS opiera się na tworzeniu, 
modyfikacji i usuwaniu treści w oparciu o edytor WYSIWYG, kategoryzowanie  
oraz udostępnianie treści grupom lub pojedynczym użytkownikom. 
 
CMS niniejszego serwisu ma charakteryzowad się łatwością i ergonomią obsługi nawet  
dla niezaawansowanego użytkownika.  
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Wykonawca musi uwzględnid w procesie budowy CMS możliwośd dalszej rozbudowy 
systemu o kolejne moduły i funkcjonalności, które nie zostały ujęte w ramach tego 
zamówienia.  
 
Dostarczony system zarządzania treścią musi byd aplikacją WEB lub zestawem aplikacji WEB 
pozwalającym na tworzenie, aktualizację oraz rozbudowę serwisu przez administratora i 
redaktorów. Struktura CMS musi opierad się na budowie modułowej.  
 
CMS musi posiadad walidację danych pobieranych z formularzy. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia każdej części serwisu, przed atakami 
określonymi na liście TOP 10 w roku 2013 wg organizacji OWASP, w szczególności: 

 A1 Injection 
 A2 Broken Authentication and Session Management 
 A3 Cross-Site Scripting (XSS) 
 A4 Insecure Direct Object References 
 A5 Security Misconfiguration 
 A6 Sensitive Data Exposure 
 A7 Missing Function Level Access Control 
 A8 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
 A9 Using Components with Known Vulnerabilities 
 A10 Unvalidated Redirects and Forwards 

Zapewnienie bezpieczeostwa serwisów przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu 
poprzez dostosowanie kodu stron oraz należytym skonfigurowaniu CMS i innych użytych 
aplikacji. 

System musi przejśd wewnętrzny audyt bezpieczeostwa przeprowadzony przez wykonawcę, 
jak również przez zewnętrzną firmę z odpowiednimi certyfikatami, wybraną  
przez zamawiającego. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do przedmiotu zamówienia wytyczne po 
audytach, o których mowa powyżej. 
 
 
Wykonawca opracuje politykę prywatności we współpracy z Zamawiającym. 
 
W przypadku wyznaczonych przez zamawiającego funkcjonalności należy zastosowad 
protokół HTTPS. 
 
Ponadto CMS powinien generowad logi, które będą zawierad między innymi następujące 
informacje o użytkownikach: 
 

 logowanie do systemu (udane i nieudane próby logowania); 
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 inf
; 

 dokonywanie przez użytkowników edycji danych (dodanie nowych, zmiana 
istniejących, usunięcie, data i czas wykonania operacji, nazwa wykonanej operacji, 
itp.). 

 
W serwisie powinna byd możliwośd otrzymania raportu dotyczącego takich elementów jak: 

a. Liczba wejśd per dzieo/miesiąc/rok – z możliwością podziału na użytkowników 
zalogowanych i gości  

b. Liczba korzystających z poszczególnych działów 
c. Zestawienia publikacji z poszczególnych działów – ile artykułów, kiedy, z 

podziałem na NGO i SWW 

 
CMS musi byd zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych poprzez: 
 

 szyfrowanie kanału, w którym przesyłane są dane osobowe z użyciem protokołu SSL; 

 zastosowanie haseł o odpowiedniej polityce haseł lub certyfikatów (zgodnie z 
poziomem wysokim, o którym mowa w Ustawie i Rozporządzeniu dotyczącym 
ochrony danych osobowych); 

 nie jest możliwe zarejestrowanie dwóch użytkowników systemu o tym samym loginie 
(identyfikatorze użytkownika) przez cały czas trwania życia systemu. 

 Odnotowanie niewyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych (data). 

 Odnotowanie daty i zakresu modyfikacji danych osobowych. 
 
CMS zawiera moduł aktualności. 
 
Aktualności są zgodne z założeniami szablonów strony i prezentowane w postaci listy 
zawierającej temat (tytuł wiadomości), wprowadzenie (krótka treśd), element graficzny 
(opcjonalnie), odsyłacz do pełnej treści wiadomości.  
 
Moduł aktualności musi posiadad możliwośd tworzenia dowolnej liczby kategorii, do których 
prz

(status redaktora). 
 

.  
 
CMS musi zapewniad możliwośd ustawienia przez administratora opcji wymagania lub nie 
wymagania akceptacji nowych artykułów w ramach wybranych kategorii tematycznych. 
Administrator musi mied możliwośd ustawienia opcji wymagania lub nie wymagania 
zatwierdzenia treści artykułów redagowanych przez określonych użytkowników systemu. 
CMS musi umożliwiad określenie dla poszczególnych kategorii tematycznych 
administratorów lub redaktorów zatwierdzających treści przed ich publikacją. 
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CMS musi zapewniad możliwośd edycji artykułu przez użytkownika uprawnionego do 
zatwierdzenia treści artykułu. 
 
Moduł udostępnia funkcję ustalania kolejności wyświetlania wiadomości:  

 standardowo, wg daty wprowadzenia;  

 im nowsza tym wyżej;  

 ręcznie - za pomocą metody przeciągnij i upuśd oraz  

 parametru liczbowego - im wyższa wartośd parametru tym wyżej na liście. 
 
Moduł udostępnia możliwośd publikacji wiadomości w dowolnym miejscu serwisu  
(wiele miejsc publikacji) oraz parametryzowania zakresu publikowanych wiadomości wg 
kategorii. 
 
Moduł udostępnia filtr do sortowania i wyszukiwania wiadomości. 
 
Każda wiadomośd będzie posiadad co najmniej następujące dane: 
 

 tytuł; 

 ); 

 ; 

 data i godzina dodania; 

 ; 

 ; 

 autor; 

 ikonka foto (plus powiększenie zdjęcia); 

 źródło - tekst lub adres url do w .  
 

 
co najmniej: 
 

 ; 

 tabel; 

 ; 

 ; 

 ; 

 - ; 

 ; 

 .flv; 

 : YouTube, DailyMotion itp.; 

 ; 

 ; 

 

; 

 . 
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: 
 

 w edycji; 

 do akceptacji; 

 zaakceptowana - on-line; 

 zawieszona; 

 archiwalna. 
 

 
 
 

. 
 
CMS

. 
 
CMS

 
. 

 
CMSmusi kodowad znaki w standardzie UTF-8 wersja 3.0 
Wszelkie treści umieszczane w serwisie powinny byd automatycznie konwertowane do tego 
zestawu znaków. 
 

3.7. CRM 
 
Moduł CRM wspiera zarządzanie relacjami z podmiotami instytucjonalnymi umożliwiając 
dodawanie, modyfikację i usuwanie danych, wprowadzanie notatek, generowanie 
korespondencji seryjnej oraz weryfikację aktywności instytucji (jej przedstawicieli) na 
serwisie. 
 
Praktyczne zastosowania CRM dla użytkowników:  
 

 informowanie podmiotów i osób o możliwości korzystania z serwisu, co może 
sprawid, że każdy Użytkownik będzie miał poczucie odpowiedzialności i wkładu;  

 
Główne funkcje jakie będzie realizował CRM to: 
 

 rejestracja, edycja, usuwanie danych podmiotów instytucjonalnych; 

 wsparcie procesu budowania relacji z użytkownikami instytucjonalnymi  
(newsletter, korespondencja seryjna, forum dyskusyjne); 

 rejestracja i analiza aktywności użytkowników CRM (w tym podgląd wprowadzonych 
treści itp.). 
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CRM będzie umożliwiał zapisanie, przechowywanie, edytowanie i usuwanie danych 
podmiotu instytucjonalnego, który dokona rejestracji w serwisie zakładając konto instytucji. 
Możliwe rejestrowane dane Klienta to między innymi: 
 

1. numer użytkownika (ID) – generowany automatycznie; 
2. nazwa instytucji / organizacji; 
3. imię i nazwisko użytkownika; 
4. Ulica; 
5. numer; 
6. miejscowośd; 
7. kod pocztowy; 
8. poczta; 
9. telefon; 
10. tel. kom.; 
11. fax; 
12. adres e-mail; 
13. Adres www strony organizacji (opcjonalne); 
14. Gmina; 
15. Powiat;  
16. Województwo;  
17. Adres do korespondencji;  
18. Sposób, godziny kontaktu;  
19. Dostępnośd dla osób niepełnosprawnych tak/nie 
20. Rok założenia; 
21. Forma prawna lista do wyboru – zgodnie z art. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
22. nr KRS;  
23. nr REGON;  
24. nr NIP; 
25. Numer konta; 
26. O nas- pole opisowe, 
27. Ludzie organizacji (np. min. skład zarządu); 
28. Liczba członków;  
29. Struktura (np. jednostki podległe); 
30. Przynależnośd do związków, porozumieo, sieci; 
31. Prowadzenie działalności gospodarczej; 
32. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego 
33. Rodzaj działalności (do wyboru) (lista z uwzględnieniem zakresu wg Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innego w ustaleniu z 
Zamawiającym); 

34. Obszary działalności (ogólnopolska lub do wyboru województwa, powiaty wlkp. i 
gminy wlkp.); 

35. Informacja o OPP (wybór TAK/NIE, data od kiedy, informacja o pozyskiwaniu środków 
pieniężnych w ramach 1% oraz ich wykorzystanie w poszczególnych latach); 
 

Ponadto: 
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36. Informacja o zawartych partnerstwach (opcjonalne, pole nie wymagane) 
37. Informacja o zrealizowanych projektach (opcjonalne, pole nie wymagane) 
38. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze informacyjnym na podany 

adres elektroniczny, którego jestem użytkownikiem zgodnie z ustawą z dnia 
18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). 

39. Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przetwarzanych w 
niniejszym portalu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w portalu jest 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, z siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, mieszczącego 
się przy al. Niepodległości 18, 60-713 Poznao, 

 dane osobowe są przetwarzane w celu funkcjonowania serwisu, 

 przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania danych, 

 podanie danych jest dobrowolne. 
 
Pola 38 i 39 powinny byd poprzedzone polem checkbox i wykorzystane jako potwierdzenie 
wyrażenia woli oraz powzięcia ww. informacji przez osobę rejestrującą się w serwisie. W 
serwisie powinna byd odnotowana data i godzina zatwierdzenia obu pól z osobna. 
Odznaczenie checkboxów jest jednoznaczne z sprzeciwem dalszego przetwarzania danych 
(również powinna byd odnotowana data i godzina odznaczenia pól z osobna). 
Dane w ModuleCRM tworzą tzw. Bazę NGO. 
 
Pola w Bazie NGO oraz w Formularzach Ofert powinny posiadad pomoc kontekstową.  
 
Serwis powinien zapewniad korzystanie z pól wyboru, list rozwijanych itp. 
 
Baza NGO jest ogólnie dostępna w serwisie, powinna wyświetlad dane teleadresowe 
składające się z pełnej nazwy jednostki, adresu (ulica, nr, kod, miasto), telefonu, faksu, 
adresu e-mail, strony internetowej (jeżeli istnieje), charakterystykę podmiotów i inne 
(zgodnie z wykazem powyżej).  
 
Baza NGO powinna umożliwiad wyszukiwania rekordów wg: 

 wszystkich wyżej wymienionych pól dla podmiotów zalogowanych, jako 
wyszukiwanie zaawansowane, 

 nazwy, rodzaju podmiotu, miasta (listy rozwijane), powiatu (listy rozwijane), obszaru 
dostępne tylko dla gości serwisu. Informacja dla gości serwisu: wyszukiwanie 
zaawansowane po wszystkich typach danych jest dostępne dla podmiotów 
zarejestrowanych. 

Baza NGO powinna umożliwiad wyszukiwanie wg dowolnej kombinacji wyznaczonych 
kryteriów. 
 
Dane dotyczące podmiotów powinny byd prezentowane na mapie (google maps) 
zawierającej symbole graficzne, poprzez które możliwe jest przejście do szczegółowych 
informacji o podmiotach. 
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CRM musi umożliwid tworzenie i redagowanie treści newsletterów. System musi umożliwiad 
utworzenie treści zgodnie ze zdefiniowanym formatem, treścią tą zarządzają wyznaczeni 
administratorzy i redaktorzy(edytowanie i usuwanie treści, itp.). Dla tej funkcjonalności 
system musi umożliwiad wprowadzanie treści za pomocą edytora WYSIWYG. 
 
CRM będzie także posiadał funkcję wysyłania masowej ilości wiadomości elektronicznych, 
tzw. mailing. System powinien umożliwiad automatyczną weryfikację adresów e-mail.  
W przypadku braku możliwości dostarczenia wiadomości na adres e-mail adresata, system 
powinien oznaczyd adres jako nieprawidłowy (np. do ponownej weryfikacji) i tym samym nie 
brad go pod uwagę przy kolejnych wysyłkach newslettera. Dane do mailingu będą pobierane 
z Bazy NGO oraz z bazy użytkowników CMS. 
 
Poza mailingiem system będzie wykorzystywany do wsparcia kierowanej do podmiotów 
instytucjonalnych korespondencji tradycyjnej. System umożliwi eksport danych 
kontaktowych do pliku CSV z Bazy NGO i danych o redaktorach i administratorach. 
 
Powiadomienia i newslettery muszą byd tworzone w oparciu o predefiniowane szablony 
umożliwiające wysyłanie wiadomości tekstowych lub w formacie HTML. 
 
CRM musi umożliwiad:  

 stosowanie wielu szablonów dla różnych zdefiniowanych wersji powiadomieo i 
newslettera 

 automatyczne generowanie i wysyłanie powiadomieo o nowościach do wybranych 
kategorii w serwisu, zawierającego informacje o nowych treściach, które się pojawiły 

 konfigurowanie mechanizmu rozsyłania powiadomieo, w tym adresu nadawcy, grupy 
subskrybentów, pory wysyłania, wysyłania na żądanie (ad hoc) 

 edycji treści newslettera przed wysłaniem 

 definiowanie grup odbiorców 
 
Zarejestrowani użytkownicy na podstawie podanego i zweryfikowanego w zadanym okresie 
czasu adresu e-mail będą mieli możliwośd otrzymywania na podany adres e-mail 
powiadomienia dot. wybranych kategorii tematycznych serwisu oraz newsletterów. 
 
Po zweryfikowaniu adresu e-mail zarejestrowany użytkownik będzie mógł: 

 zrezygnowad z subskrypcji 

 zmienid adres e-mail, na który przesyłane będą subskrybowane informacje 
(każdorazowa zmiana adresu e-mail będzie wymagała weryfikacji) 

 zmienid hasło 

 zmienid listę kategorii, z których chce otrzymywad powiadomienia 

 określid jakie newslettery chce otrzymywad. 
 
CRM musi posiadad funkcjonalnośd zarządzania bazą danych osób otrzymujących 
wiadomości e-mail, tzn.: dodawanie, usuwanie i modyfikację danych tzw. subskrypcje. 
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CRM musi zapisywad historię wysyłanych powiadomieo i newsletterów w postaci: odbiorcy, 
daty i treści. 
 
 
CRM powinien umożliwiad otrzymanie raportów na podstawie Bazy NGO, obejmujących 
takie elementy jak: 

a. Lista podmiotów z możliwością filtrowania wedle danych metryczkowych 
b. Liczba nowych podmiotów, liczba aktualizacji danych, liczba usunięd/zablokowanych 

kont / per miesiąc, rok 
c. Lista organizacji wedle rodzaju działalności 
d. Lista organizacji wedle – zrealizowanych projektów, partnerów, uzyskiwanych 

dotacji  
e. Aktywnośd zarejestrowanych organizacji na portalu – co publikowały, co pobierały 

itp. indywidualnie oraz wedle danych cech (forma, obszar, konkurs...) 

 

3.8. Wyszukiwanie 
 
Moduł odpowiadający za wyszukiwanie treści wielokontekstowej w ramach serwisu. Moduł 
będzie umożliwiad wyszukiwanie pełnokontekstowe w zależności od użytkownika: 
 

 Administrator - możliwośd wyszukiwania treści ze strony zaplecza witryny w każdej z 
baz danych; 

 Redaktor - możliwośd wyszukiwania treści w treściach dostępnych dla redaktora; 

 Użytkownik zalogowany - możliwośd wyszukiwania informacji w treściach dostępnych 
publicznie dla zalogowanego użytkownika; 

 Użytkownik niezalogowany - możliwośd wyszukiwania informacji w treściach 
dostępnych publicznie dla niezalogowanego użytkownika.  

 

3.9. Kalendarz wydarzeo 
 
Moduł służący do kojarzenia treści informacyjnych z konkretną datą w kalendarzu.  
 
Praktyczne zastosowania kalendarza dla użytkowników:  
 

 narzędzie do koordynowania planowania i organizowania spotkao. W takim 
kalendarzu mogą byd umieszczane informacje o datach spotkao, osobach 
uczestniczących itp., co służy usprawnieniu współpracy. 

 
Moduł powinien umożliwiad umieszczenie w serwisie kalendarza, który po kliknięciu 
wybranego dnia miesiąca będzie informowad użytkowników o wydarzeniach. Kalendarz 
powinien także umożliwiad dodawanie pozycji dotyczących innych planowanych wydarzeo 
np. kulturalnych, sportowych, spotkao, szkoleo itp. 
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Kalendarz powinien umożliwiad przeszukiwanie swojej bazy wg dowolnej kombinacji 
wyznaczonych kryteriów (koncerty, wydarzenia sportowe, wystawy itp.). Pojedyncza 
wiadomośd jest skojarzona z datą w kalendarzu oraz miejscem na mapie (mapa 
geolokalizacji). 
 
Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami powinien mied możliwośd wprowadzania 
kategoryzowanych i otagowanych informacji o wydarzeniach w ustalonym zakresie (m.in.: 
nazwa wydarzenia, opis, miejsce, data wydarzenia, możliwośd linkowania do stron 
zewnętrznych, rodzaj imprezy z możliwością wyboru - lista edytowalna przez Administratora, 
nazwa organizatora, telefon, geolokalizację itp.). 
 
Kalendarz powinien umożliwiad edycję przez użytkowników instytucjonalnych. Moduł 
powinien umożliwiad dodawanie informacji przez użytkowników, które zostaną 
opublikowane. Do każdego wydarzenia jego autor może dołączyd m.in. nazwę wydarzenia, 
opis, miejsce, datę wydarzenia, możliwośd linkowania do stron zewnętrznych. 
 
Moduł udostępnia użytkownikom formularz, za pomocą którego można dodad wydarzenie 
do kalendarza. . 
 
Moduł musi umożliwid Administratorowi automatyczne dodanie całego zbioru wydarzeo do 
kalendarza np. za pośrednictwem pliku o rozszerzeniu csv. 
 
Moduł umożliwia tworzenie i edycję list słownikowych organizatorów wydarzeo. 
 
Moduł będzie udostępniad kody do wstawienia w serwisach zewnętrznych, które umożliwią 
wyświetlanie informacji o wpisach w kalendarzu w tych serwisach, z możliwością 
parametryzacji zakresu i sposobu wyświetlania. 
 
 

3.10. Moduł ankiet 
 
Moduł służy do przeprowadzania ankiet – pozyskiwania i publikowania opinii użytkowników 
na wybrany temat.  
 
Praktyczne zastosowania ankiety dla użytkowników:  
 

 poznanie preferencji lub opinii na tematy stanowiące przedmiot uwagi; 

 tworzenie formularzy zgłoszeniowych i informacyjnych dla osób i podmiotów. 
 
Jego funkcje to umożliwienie dodawania, modyfikacji i usuwania formularzy.  
 
Moduł musi umożliwiad: 

 Tworzenie formularzy i pozwalad na ich umieszczenie w dowolnych miejscach serwisu 
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 Przekierowywanie wprowadzanych odpowiedzi do bazy danych, do plików XML oraz 
na wskazane konta e-mail w treści wiadomości, w postaci załącznika w formacie XML 
lub w postaci tekstu 

 
Wymagane typy pól, które muszą byd dostępne w formularzach: 

 pole tekstowe jednolinijkowe i wielolinijkowe z możliwością określenia długości oraz 
zestawu dostępnych do wprowadzenia znaków 

 pole wyboru „checkbox” 

 pole typu „radio button” 

 pole typu lista wyboru rozwijana 

 pole typu lista wyboru wyświetlana w całości z możliwością wyboru wielu pozycji 

 pole typu data z koniecznością walidacji daty pod względem formatu i poprawności 

 przyciski „Wyczyśd formularz”, „Wyślij formularz, ”Drukuj formularz” 
 
Moduł musi:  

 posiadad możliwośd tworzenia grup pól formularza, oznaczonych graficznie i 
posiadających własny opis, 

 umożliwiad dowolną zmianę układu i rozmieszczenia pól formularza na stronie, 

 umożliwiad oznaczenie pola jako wymagalnego i weryfikowad jego wypełnienie, 

 posiadad możliwośd walidacji pól typu: NIP, REGON, PESEL, 

 przypisania do każdego pola wartości domyślnej. 
 
Po wypełnieniu formularza system musi posiadad możliwośd wyświetlenia wprowadzonych 
danych w celu ich weryfikacji, ponownej edycji lub wysłania. 
 
System musi posiadad możliwośd opcjonalnego wysłania na podany adres e-mail 
potwierdzenia jego wypełnienia. 
 
Udział w ankiecie powinien byd dodatkowo zabezpieczony za pomocą mechanizmu CAPTCHA 
lub inne. 
 

3.11. Moduł Generatora formularzy Ofert i Sprawozdawczości 
 
Generator będzie pozwalał na realizację podstawowych procesów: 

1. Publikowania informacji dot. konkursu na realizację zdania publicznego. 
2. Przygotowywania i publikowania Formularzy Ofert i Formularzy Sprawozdao dla 

poszczególnych konkursów przez Redaktorów. 
3. Wypełniania, przechowywania i wydrukowanie Ofert i Sprawozdao przez 

Użytkownika. 
4. Oceny złożonych Ofert i Sprawozdao przez Redaktorów. 
5. Generowania, przechowywania i wydrukowania umów dot. złożonych Ofert. 
6. Generowania, przechowywania i wydrukowania Raportów z złożonych Ofert i 

Sprawozdao. 
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Moduł Generatora musi byd zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i 
ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25) 
 
Jeśli w punkcie 3.11 poniżej jest mowa o Generatorze bądź Formularzu Ofert to dotyczy to 
także Generatora oraz Formularza Sprawozdao. 
 
 
Zarządzanie Użytkownikami 
Generator umożliwi wprowadzanie komórek organizacyjnych, w ramach których 
organizowane są konkursy. Redaktorzy przydzielani są do komórek organizacyjnych. System 
umożliwia predefiniowanie zmiennych dotyczących ocen/umów/sprawozdao – adekwatnie 
na poziomie komórki organizacyjnej, konkursu oraz pojedynczej Oferty/Sprawozdania. 
 
 
Zdefiniowanie Konkursu 

Generator umożliwi wygenerowanie strony html, na podstawie zdefiniowanych szablonów, 
uzupełnioną o treści dot. konkursu.  
Generator przechowuje dane dot. konkursu. 
 
Redaktor definiuje dane dot. Konkursu podając m.in.: 

 nazwę Konkursu, 

 opis Konkursu, 

 numer Konkursu, 

 datę początku dostępności Konkursu dla Użytkowników, od tej daty Formularze Ofert 
dla konkursu są dostępne dla Użytkowników, 

 datę początku składania Ofert, 

 datę kooca składania Ofert, 

 Formularz / Formularze Ofert niezbędne do obsługi Konkursu, tylko jedna wersja 
Formularza Ofert jest dostępna. 

 Formularz / Formularze Sprawozdao niezbędne do obsługi Konkursu, tylko jedna 
wersja Formularza Sprawozdao jest dostępna. 
 

Konkurs staje się nieaktywny po określonej przez Administratora dacie (np. po dacie kooca 
składania Ofert w ramach tego Konkursu). Konkurs może byd ponownie aktywowany przez 
Administratora. 

 

Zmiana definicji Konkursu 

Redaktor powinien mied w każdym momencie możliwośd zmiany definicji aktywnego 
Konkursu. Zmianie może ulec każdy z parametrów Konkursu. 
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Przeglądanie listy Konkursów 

Redaktor powinien mied możliwośd przeglądania listy zdefiniowanych Konkursów.  

1. Językiem Generatora jest język polski. Wszystkie napisy, opisy, komunikaty oraz inne 
wyświetlane dla użytkownika teksty muszą byd w języku polskim.  

2. Każdy użytkownik Generatora musi mied założone konto użytkownika opisane w pkt 
3.4. 

3. Użytkownik może rejestrowad Formularze Ofert tylko dla swojego konta. 
4. W systemie może istnied tylko jedna wersja robocza danego Formularza Ofert. 
5. Formularz Ofert składa się z określonej sekwencji formularzy zawierających kolejne 

fragmenty Oferty. 
6. Oferta składa się z wypełnionego Formularza Ofert (sekwencji formularzy), 

załączników oraz dodatkowych informacji związanych z przebiegiem obsługi Ofert. 
7. Użytkownik może wygenerowad (wypełnid treścią) wiele Ofert na dany konkurs. 
8. Formularz Ofert może byd powiązany z wieloma Konkursami Ofert. 
9. Formularz Ofert jest dostępny dla Użytkowników wyłącznie w określonym w 

Konkursie okresie dostępności, w swojej ostatniej zatwierdzonej wersji. 
10. Użytkownik może mied zarejestrowaną do jednego Konkursu jedną Ofertę. 
11. Korzystanie z Generatora przez Użytkowników będzie polegało na wypełnieniu 

Formularza Ofert, oraz zapisaniu wersji roboczej poprzez sied Internet w centralnej 
bazie danych serwisu i wydrukowaniu go.  

12. Wszystkie dane rejestrowane przez Użytkownika muszą byd zapisywane co określony 
czas (uzgodniony z Zamawiającym) w centralnej bazie danych serwisu. 

13. Zarejestrowane dane będą mogły podlegad dalszej edycji przez Użytkownika, 
wydrukowi, usunięciu i zapisaniu do pliku na stacji roboczej Użytkownika. Generator 
musi umożliwiad pobieranie zapisanych danych poprzez sied Internet z centralnej 
bazy danych na stację roboczą Użytkownika. 

14. System musi umożliwiad Użytkownikom na etapie rejestracji danych import do 

Generatora zawartości tabel z pliku w formacie XML o określonej strukturze.  
15. System musi umożliwiad Użytkownikom eksport wszystkich ofert do pliku w postaci 

PDF. 
 
Moduł Użytkownika 
 

Moduł będzie służył zarejestrowanym Użytkownikom w zakresie ofert do: 

1. Wypełnianie Formularzy Ofert, 
2. Zapisywanie wersji roboczej Formularzy Ofert, 
3. Aktualizacji Formularzy Ofert, 
4. Drukowania Formularzy Ofert, 
5. Innych operacji związanych z obsługą Formularzy Ofert. 

 
Funkcjonalności: 
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1. Przeglądanie listy Formularzy Ofert. 

2. Wypełnienie nowego Formularza Ofert. 
3. Automatyczne zaciągnięcie danych teleadresowych do Formularza Ofert z CRM. 
4. Walidacja danych w Formularzu Ofert. 
5. Aktualizacja danych w Formularzu Ofert. 
6. Obsługa załączników do Formularzy Ofert. 
7. Wydruk Formularzy Ofert. 
8. Zapisanie Formularza Ofert w formacie XML, PDF, TXT. 
9. Wczytanie Formularza Ofert w formacie XML. 
10. Usunięcie Formularza Ofert. 

 
Przeglądanie listy Formularzy Ofert 

Po zalogowaniu się do serwisu i przejściu do modułu Generatora jako pierwsza pokazuje się 
lista konkursów z przypisanymi im Formularzami Ofert. Lista zawiera podstawowe 
informacje o możliwych do wypełnienia Formularzach Ofert. 

Podgląd i edycja szczegółów danego Formularza Ofert jest możliwy po wybraniu 
odpowiedniego wiersza z listy.  

 

Walidacja Formularza Ofert 

Generator musi weryfikowad poprawnośd wypełnienia Formularza Ofert przez Użytkownika 
na dwa sposoby: 

1. automatycznie – podczas zmiany statusu Formularza Ofert na zatwierdzony. 
2. na żądanie Użytkownika w każdym momencie wypełniania Formularza Ofert. 

Podczas walidacji Formularza Ofert system dokonuje weryfikacji poprawności i kompletności 
wprowadzonych danych. W szczególności sprawdza czy: 

• wypełnione zostały wszystkie pola obowiązkowe, 
• pola Formularza Ofert nie mają błędów walidacji, 
• zostały dołączone do Formularza Ofert wszystkie obowiązkowe załączniki. 

W przypadku błędu wyświetlany jest komunikat. 

System musi pozwolid na zapisanie w bazie Formularza Ofert, w którym znajdują się błędy, 
jednak Użytkownik nie będzie mógł takiego Formularza Ofert zatwierdzid. 

 

Przekazanie Formularza Ofert do Zamawiającego 

Użytkownik ma możliwośd wydrukowania zatwierdzonej Oferty (z unikalną numeracją 
zapisaną w wersji roboczej Formularza Ofert poprzez sied Internet w centralnej bazie danych 
umieszczonej w siedzibie Zamawiającego). 
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Użytkownik ma możliwośd wygenerowania pliku z zatwierdzoną Ofertą (z unikalną 
numeracją zapisaną w wersji roboczej Formularza Ofert poprzez sied Internet w centralnej 
bazie danych umieszczonej w siedzibie Zamawiającego) do pliku PDF oraz XML.  

Wykonawca określi strukturę pliku XML zgodnie ze wzorem, o którym mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25) 
 

Zatwierdzenie Oferty jest możliwe tylko w okresie składania Ofert dla danego konkursu. 

 

Wydruk Formularza Ofert 

Użytkownik musi mied możliwośd na każdym etapie pracy z Formularzem Ofert jego wydruku 
w formacie PDF. Wydruk musi posiadad na każdej stronie: 

• numer techniczny Formularza Ofert umieszczony w prawym dolnym rogu, 
• każda nowa aktualizacja/nadpisanie Formularza Ofert będzie posiadała nowy numer 

techniczny 

 

Wydruk Formularza Ofert z Generatora musi byd czytelny i posiadad logiczny układ. 

 

Zapisanie Formularza Ofert w formacie XML 

Użytkownik w każdym momencie pracy z Formularzem Ofert może zapisad go w formacie 
XML.  

W zapisywanym Formularzu Ofert umieszczona zostanie nazwa oraz wersja Formularza Ofert 
użytego do utworzenia Oferty. 

 

Usunięcie Formularza Ofert 

Użytkownik może usunąd Formularz Ofert. Formularz Ofert nie jest usuwany fizycznie z 
systemu, staje się jedynie niewidoczny dla Użytkowników. Przywrócenie usuniętego 
Formularza Ofert jest możliwe przez Administratora. 

 

Moduł Redaktora 

Moduł będzie służył uprawnionym Redaktorom do: 

1. Przeglądania Formularzy Ofert. 
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2. Generowania raportów. 
3. Definiowania Konkursów Ofert. 
4. Przeglądania Konkursów Ofert. 
5. Dokonywanie oceny oferty 
6. Generowania ramowej umowy na wykonanie zadania. 

 

Uprawnienia 

Konta i uprawnienia dla Redaktorów będą tworzone przez Administratora na podstawie 
złożonych poza systemem wniosków o nadanie uprawnieo. 

 

Uprawnienia w module Redaktora nadawane są do poszczególnych funkcjonalności.  

 

Podgląd Formularza Ofert 

Redaktor powinien mied możliwośd podglądu Formularzy Ofert zapisanych w Generatorze. 
Podgląd będzie realizowany z poziomu Generatora – przez zalogowanego Redaktora, dla 
Formularzy Ofert wskazanego na ich liście. 

 

Podgląd Formularza Ofert będzie obejmował: 

 wyświetlenie Formularza Ofert na ekranie, 

 wyświetlenie informacji, które pola Formularza Ofert zostały zmienione w stosunku 
do poprzednich zapisanych w bazie wersji i jakie były ich poprzednie treści, 

 wydrukowanie Formularza Ofert (na wydruku musi znajdowad się informacja, iż 
wydruk został wykonany z poziomu Redaktora), 

 zapisanie Formularza Ofert w pliku w formacie XML, PDF, 

 możliwośd skopiowania dowolnej treści z Formularza Ofert do schowka systemu 
Windows. 

 

Dokonywanie oceny oferty 

Generator powinien umożliwiad ocenę oferty na podstawie definiowanych przez 
Administratora kryteriów.  

Kryteria mogą byd definiowane na poziomie: całego systemu, danej komórki organizacyjnej, 
konkursu. Parametry określane na wyższym poziomie mogą byd dziedziczone na poziom 
niższy, a w przypadku zmiany odziedziczonych parametrów z poziomu wyższego jest 
zapisywana ich kopia dla poziomu, na którym dokonano zmiany. System oceny powinien 
umożliwiad przeprowadzanie oceny w dwóch etapach: 

1) ocena formalna: 
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1a) składająca się z pytao, na które odpowiedź ma charakter binarny. Każda z odpowiedzi 
może byd wymagana dla wszystkich złożonych ofert lub dla wybranych ofert; 

1b) składająca się z pól tekstowych; 

2) ocena merytoryczna – pozwalająca na tworzenie minimum dwupoziomowego drzewa 
kategorii, którym przypisana może byd maksymalna wartośd punktowa w postaci liczb 
naturalnych oraz minimalna wartośd punktowa wymaga przy ocenie. W karcie oceny 
merytorycznej możliwie jest wprowadzenie pól tekstowych. 

System powinien umożliwid dokonywanie zdalnych ocen dla grupy użytkowników systemu, 
którzy otrzymali rolę „Ekspert w konkursie”. Eksperci otrzymywad będą listę Ofert do oceny. 
Ocena będzie przebiegała w taki sposób, że Ekspertowi zostanie wyświetlony na jednym 
ekranie formularz oceny, będący zestawem kategorii z oceny formalnej lub merytorycznej z 
jednoczesnym podglądem treści złożonej Oferty. Możliwe będzie losowe lub ręczne 
dołączenie eksperta do danej oferty. Liczba Ekspertów będzie określona dla konkursu. 
Możliwe będzie wprowadzenie Eksperta rozstrzygającego. Ekspert będzie mógł zapisywad 
niedokooczoną ocenę, by wrócid do niej ponownie.  

System powinien umożliwiad tworzenie listy rankingowej ofert na podstawie wartości oceny 
merytorycznej. System powinien pozwolid na konfigurowanie co decyduje i miejscu na liście 
rankingowej – średnia lub suma punktów ocen dokonanych przez Ekspertów. 

System powinien umożliwiad włączenie lub wyłączenie podglądu wyniku ceny Oferty dla 
użytkownika, przy czym Użytkownik nie będzie miał dostępu do danych osobowych Eksperta. 

Ocena powinna byd możliwa do pobrania w formacie PDF. 

 

Ustalanie wyników konkursu 

System powinien umożliwiad wprowadzanie informacji na temat kwot dotacji przyznanych w 
ramach konkursu. W przypadku Ofert, które będą wymagad poprawy/dostosowania budżetu 
do przyznanej kwoty system umożliwi odblokowanie Oferty do ponownej edycji z zapisem 
jego wersji poprzedniej. 

 

Generowanie raportów przez Redaktorów 

Generator powinien udostępniad raporty prezentujące informacje o zarejestrowanych 
Formularzach Ofert. 

Raporty powinny zawierad podstawowe dane o każdym Formularzu Ofert, m.in.: 

a) numer techniczny Formularza Ofert, 
b) Konkurs, 
c) datę zapisania Formularza Ofert. 
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Rodzaje raportów zostaną doprecyzowane z Wykonawcą i mogą uwzględniad spośród 
zawierad np.: 
1. Zestawienie informacji z ofert per konkurs/departament/SWW, w formie tabeli w 

zakresie punktów w ofercie (zgodnie z wzorem oferty, o którym mowa w 
Rozporządzeniu). 

2. Zestawienie przyznanych dotacji z możliwością tworzenia kompilacji i zestawieo z 
powyższych danych – w szczególności z Pkt IV (kosztorys). Dane w zestawieniach 
powinny uwzględniad aktualizowane harmonogramy i kosztorysy, które są tworzone po 
przydzieleniu kwoty dotacji.  

 

Możliwośd kompilacji danych: 

a. Przyznane dotacje wedle kryteriów dot. podmiotów – wielkośd, forma prawna, 
siedziba, obszar działania itp. 

b. Podmioty po raz pierwszy uzyskujące dotacje 
c. Udzielone dotacje a obszar tematyczny, 
d. Udzielone dotacje a obszar administracyjny (subregion/powiat/gmina), 
e. Zestawienie ww. na przestrzeni lat. 

Odnośnie ww. zestawieo – przynajmniej możliwośd tworzenia i eksportowania baz danych ze 
wskazanymi danymi do pliku CSV.  

 

Redaktor powinien mied możliwośd określenia następujących warunków: 

a. okresu, w tym Konkursu, z jakiego mają pochodzid Formularze Ofert, 
b. filtrowania po wskazanych kolumnach (z możliwością podania zakresów oraz 

wyborów wielokrotnych), 
c. wyboru kolumn prezentowanych na raporcie z określeniem ich kolejności, 
d. sortowania po wskazanych kolumnach z określeniem kolejności sortowania, 
e. podsumowania wskazanych kolumn z określeniem grupowania i kolejności, 
f. sposobu prezentacji danych: tylko lista, tylko sumy lub lista z sumami. 

 

Generator musi umożliwiad: 

 podgląd raportu na ekranie zgodnie z zasadą „To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz” 
(WYSIWYG), 

 wydruk raportu, 

 eksport danych z raportu w formacie XML, PDF.  
 

Formularze Ofert 

Funkcjonalności: 

1. Przeglądanie listy Formularzy Ofert. 
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2. Rejestracja danych – edycja Formularza Ofert. 
3. Walidacja Formularza Ofert.  
4. Zatwierdzenie Formularza Ofert.  
5. Odtwierdzenie Formularza Ofert. 
6. Aktualizacja Formularza Ofert.  
7. Obsługa załączników do Formularza Ofert.  
8. Zarządzanie uprawnieniami do Formularza Ofert.  
9. Wydruk Formularza Ofert. 
10. Zapisanie Formularza Ofert w formacie XML, PDF. 
11. Wczytanie Formularza Ofert w formacie XML, PDF. 
12. Usunięcie Formularza Ofert.  

 
 

Wypełnianie Formularzy Ofert (edytor Formularzy Ofert) 

 

Wykonawca przygotuje w ramach umowy wzór Formularza Ofert oraz Sprawozdao zgodnie 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25). W razie zmian wzorów w 
wyniku zmiany ww. rozporządzenia Wykonawca przygotuje nowy wzór bezpłatnie w 
okresie trwałości. 

Edytor Formularzy Ofert powinien byd wygodnym narzędziem umożliwiającym tworzenie 
przez Użytkownika Ofert składanych w ramach konkursu. 

Formularz Ofert wypełniany przez Użytkownika składa się z wielu części – z określonej 
sekwencji formularzy. Dla Użytkownika Formularz Ofert musi byd jednolity co do formy, 
sposobu obsługi i wypełniania, bez względu na to, czy jego Formularz Ofert składa się z 
jednego, czy z większej liczby formularzy. 

 

Wymagania wobec edytora 

1. Posługiwanie się edytorem nie może wymagad od użytkownika posiadania wiedzy 
programistycznej.  

2. Formularz dzieli się na sekcje. Niektóre z nich są wyświetlane w menu sekcji. Menu 
sekcji wyświetlane Użytkownika podczas wypełniania Formularza Ofert zawiera 
wszystkie formularze wchodzące w sekwencję tworzącą Formularz Ofert. Częśd 
formularza pomiędzy sekcjami wyświetlanymi w menu sekcji to ekran. Każdy ekran 
wyświetlany jest w przeglądarce jako oddzielna strona. Jeśli treśd ekranu nie mieści 
się w oknie przeglądarki, to wyświetlany jest pasek do przesuwania informacji. 

3. W sekcji formularza mogą znajdowad się następujące obiekty: 

a. pole edycyjne, 

b. tabelę, 

c. opis, 
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d. rysunek. 

4. Edytor musi zapewniad unikalnośd nazw obiektów. 

5. Formularz Ofert w trakcie wypełniania przez Użytkownika, w celu określenia listy 
wartości danego pola korzysta ze zdefiniowanych w systemie zmiennych.  

 

Parametry Formularza Ofert 

Wywołanie Formularza Ofert przez Użytkownika łączy się z podaniem wartości określonych 
parametrów, m.in.: 

1. Konkurs, 
2. Numer Konkursu, 
3. Dziedzina np. Kultura. 

Jeśli Formularz został zadeklarowany jako zawierający parametry, to są one umieszczane w 
jego pierwszej sekcji. Każdy parametr ma cechy pola edycyjnego: 

 z obliczaną wartością (zawsze równą wartości parametru, z jaką Formularz Ofert 
został wywołany), 

 z inicjalnie ustawioną na NIE formułą warunkującą wyświetlanie pola. 

 

Funkcjonalności edytora 

Edytor ma następujące funkcjonalności: 

1. Wyświetlenie listy zapamiętanych w bazie Formularzy oraz wybór Formularza między 
innymi do edycji lub drukowania. 

2. Edytor zapewnia wersjonowanie Formularzy Ofert. Nie można edytowad formularza o 
statusie „zatwierdzony”. 

3. W edytorze dostępne są standardowe funkcje edycyjne: 

a. wyszukiwanie, 

b. kopiowanie, 

c. wycinanie, 

d. usuwanie, 

e. wklejanie. 

4. Użytkownik może drukowad Formularz ofert. 

5. Użytkownik może sprawdzid poprawnośd formularza.  

6. Użytkownik może zatwierdzid formularz. 

7. Edytor zapewnia wersjonowanie Formularza Ofert. 
 

Ekrany i sekcje formularza 

Formularz składa się z sekcji. Zdefiniowanie sekcji oznacza określenie: 
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1. Nagłówka – tytułu sekcji – jest to pole opisowe (np. „streszczenie przedsięwzięcia”) – 
wyświetlane jako pierwsze pole sekcji. 

2. Opcjonalnej etykiety sekcji, służącej do identyfikacji ekranu w menu sekcji. Jeśli 
etykieta nie jest określona to sekcja nie pojawia się w menu. 

3. Kolejności sekcji. 
4. Obiektów wchodzących w skład sekcji (por. opis poniżej). 
5. Warunku wyświetlania sekcji – warunek musi byd spełniony, jeśli sekcja ma byd 

widoczna na ekranie i na wydruku; zawsze widoczna jest pierwsza sekcja formularza.  
6. Warunku edycji sekcji – warunek musi byd spełniony, jeśli sekcja ma byd dostępna do 

edycji.  
7. Czy sekcja ma byd wyświetlana i drukowana w ramce (najmniejszej możliwej 

obejmującej całą sekcję). 

Ekran to obszar pomiędzy początkiem sekcji z etykietą, a początkiem następującej po niej 
sekcji z etykietą. Ekran jest wyświetlany lub edytowalny, jeśli wyświetlany lub edytowalny 
jest chodby jeden z obiektów sekcji wchodzących w skład ekranu. 

 

Rozpoczęcie edycji nowego Formularza 

Formularz identyfikowany jest w systemie przez nazwę oraz wersję. Użytkownik edycję 
nowego Formularza Ofert zaczyna od decyzji, czy rozpocznie od formularza pustego, czy też 
będzie poprawiał inny, wybrany przez siebie formularz (w jednym konkursie Użytkownik 
może mied jeden Formularz Ofert). 

 

Pole edycyjne 

1. Pole edycyjne służy Użytkownikowi do wprowadzania danych do formularza. 
2. Wartośd wprowadzona przez Użytkownika w polu edycyjnym jest zapisywana w bazie 

danych lub w pliku XML jako element wypełnianego Formularza Ofert. 
3. Pola edycyjne powinny mied określone atrybuty obowiązkowe (dla pola 

nowowstawionego każdy z atrybutów przyjmuje wartośd domyślną): 
a. unikalną w ramach formularza nazwę pola 
b. typ pola – typ pola edycyjnego jest określany poprzez wybór ze zdefiniowanej listy 

typów (np. tekst, liczba, data, e-mail, lista rozwijalna, check-box, radio-button). Typ 
pola określa jego justowanie. Wszystkie typy z wyjątkiem liczb wyrównywane są do 
lewej. Liczby wyrównywane są do prawej. 

c. wielkośd pola – np. liczba znaków pola tekstowego 
d. dla pól tekstowych długośd oraz wysokośd pola wyświetlanego na ekranie. W 

przypadku, gdy tekst nie mieści się w wyświetlanym polu wówczas pole jest 
skrolowane (wyświetla się suwak po prawej stronie pola). 

e. położenie pola na formularzu 
f. rodzaj pola: obowiązkowe, nieobowiązkowe lub wyliczalne. Dla pola wyliczalnego 

powinna byd określona formuła wartości pola. Pole wyliczalne jest nieedytowalne 
przez Użytkownika. Wartośd pola jest wyliczana na bieżąco (np. suma kilku pól 
obliczana jest na bieżąco po każdej zmianie wartości pól sumowanych). 
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4. Ponadto Formularz Ofert powinien mied określony(-ą): 
a. słownik możliwych do wprowadzenia w polu wartości. 
b. formułę walidacyjną wprowadzonej w polu wartości. 
c. format wprowadzanych danych - format wprowadzanych danych określany jest w 

postaci wzorca. W przypadku, gdy wpisywana wartośd pola nie będzie odpowiadad 
zadanemu formatowi, na ekranie powinien pojawiad się komunikat z informacją o 
prawidłowym formacie danych. Niezachowanie prawidłowego formatu jest błędem 
uniemożliwiającym zapisanie wartości pola (oraz zapisanie Formularza Ofert). Gdy 
kursor opuści pole, do którego próbowano wpisad wartośd niezgodną z formatem 
danych, to wyświetla on błąd. 

d. formułę warunkującą wyświetlanie danego pola – jeśli warunek nie jest spełniony to 
pole nie jest wyświetlane. Zasadniczo wyświetleniem pola powinny sterowad 
parametry wywołania Formularza Ofert. 

e. formułę warunkującą edytowalnośd danego pola – jeśli warunek nie jest spełniony, a 
pole jest wyświetlane, to na ekranie i na wydruku jest ono wyszarzone. 
Edytowalnością pola zasadniczo sterowad powinny inne pola Formularza Ofert 
wypełniane wcześniej przez Użytkownika. 

f. etykietę pola. 
 

Edytor wyróżnia innym formatowaniem pola: 

 obowiązkowe – np. wyświetlając gwiazdkę w etykiecie pola, 

 edytowalne – np. białym tłem pola, 

 nieedytowalne – np. szarym tłem pola. 
 

Tabela 

Dla całej tabeli określa się: 

1. Nazwę tabeli. 
2. Rozmiary kolumn oraz wierszy. 
 

Dla poszczególnych pól tabeli określane jest: 

1. Czy wartością pola jest tekst stały - np. czy jest to nagłówek kolumny lub etykieta 
wiersza. Wartością pola może byd wartośd wyrażenia (np. suma wartości pól z wiersza 
lub kolumny). Pola ze zdefiniowaną wartością są nieedytowalne przez Użytkownika. 

2. Typ pola tabeli. Dla pól tekstowych, gdy wpisywana wartośd pola nie mieści się w nim, to 
pole jest skrolowane.  

3. Pola edytowalne mają cechy analogiczne, jak pola edycyjne. Opcjonalnie możliwe jest 
określanie atrybutów tych pól w ramach całej tabeli, w ramach poszczególnych wierszy 
lub kolumn.  

 

Atrybuty wierszy i kolumn: 
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1. Możliwośd definiowania wiersza lub kolumny jako zawierających sumy – zawartością pól 
tego wiersza (kolumny), jest suma wartości wszystkich lub wskazanych pól kolumny 
(wiersza). Sumowanie dotyczy wyłącznie tych pól, których typ został określony jako 
liczba. 

2. Dla wiersza określa się, czy Użytkownik wypełniający Formularz Ofert ma możliwośd 
dynamicznego dodania dodatkowych, identycznych wierszy. Kolejny wiersz dodawany 
jest pod ostatnio dodanym wierszem. Użytkownik może usunąd wszystkie dodane przez 
siebie wiersze. 

 

Jeżeli dostępna dla Użytkownika jest opcja „dodawanie wierszy”, to operacja dodania 
wiersza nie zaburza wyglądu tabeli. 

Dodawanie wierszy nie zaburza również sumowania. Jeśli do pól multiplikowanego wiersza 
odwołuje się wyrażenie, to tak samo w tym wyrażeniu używane są pola dodawanych wierszy. 

 

Pomoc kontekstowa dotyczy całej tabeli, a nie pojedynczych pól.  

Nazwy poszczególnych pól tabeli powinny byd kombinacją nazwy tabeli i położenia pola w 
tabeli w jej oryginalnie zaprojektowanej wersji.  

Tabela, podobnie jak pole edycyjne, może mied etykietę oraz określone formuły, których 
spełnienie jest warunkiem wyświetlenia i edytowalności tabeli. 

Położenie tabeli w formularzu oraz położenie jej ewentualnej etykiety określane jest 
analogicznie, jak to opisano przy polu edycyjnym.  

 

Lista różnic cech pól edycyjnych i cech pól tabeli: 

1. Atrybuty obowiązkowe: 
a) nazwa pola – w tabeli nazwa dotyczy całej tabeli  
b) typ pola – nie ma różnic 
c) wielkośd pola – nie ma różnic 
d) długośd oraz wysokośd pola – w tabeli określa się szerokośd wierszy i kolumn 
e) położenie pola – w tabeli określa się położenie całej tabeli 
f) rodzaj pola – nie ma różnic 

2. Atrybuty opcjonalne: 
a) słownik wartości – nie ma różnic 
b) formuła walidacyjna – nie ma różnic 
c) format danych – nie ma różnic 
d) formuła warunkująca wyświetlanie pola – dotyczy całej tabeli 
e) formuła warunkująca edytowalnośd pola – dotyczy całej tabeli 
f) etykieta pola - dotyczy całej tabeli 
g) położenie etykiety pola - dotyczy całej tabeli 
h) pole w ramce – dotyczy całej tabeli 
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Opis  

Opis jest to pole zawierające stały tekst wyświetlany w formularzu. Przykładem opisu może 
byd tytuł Formularza Oferty, opis części formularza, wyjaśnienia niezbędne dla Użytkownika 
do prawidłowego wypełnienia Formularza Ofert. 

 

Rysunek 

Przykładem rysunku jest np. herb Województwa Wielkopolskiego.  

Opis i rysunek również może mied etykietę oraz określone formuły, których spełnienie jest 
warunkiem jego wyświetlenia.  

 

Załącznik 

Użytkownik może lub powinien dołączyd załącznik(i) do składanego Formularza Ofert. Dla 
każdego z załączników musi zostad określone: 

1. Czy załącznik może byd dołączony do Formularza Ofert. 
2. Czy dołączenie załącznika do Formularza Ofert jest obowiązkowe. 
3. Forma załącznika – skan dołączony do Formularza Ofert, czy dokument w wersji 

papierowej. 
Jeśli Formularz Ofert ma mied załączniki, to najlepiej, gdyby wczytywało się je w ostatniej 
sekcji ostatniego formularza z sekwencji tworzącej Formularz Ofert. 

 

Obsługa błędów i ostrzeżeo w edytorze 

Formularz zawierający błędy nie może zostad zatwierdzony. Błędy w formularzu nie blokują 
możliwości zapisania formularza. Edytor kontroluje spójnośd formularza oraz poprawnośd 
definicji pól i tabel.  

 

3.12. System pomocy w serwisie 
 
Moduł wspierający helpdesk serwisu i komunikację użytkowników z redaktorami i 
administratorami. 
 
Praktyczne zastosowania helpdesk dla użytkowników:  
 

 jako formularz kontaktowy stanowiący o zainteresowaniu osób lub podmiotów,  

 narzędzie do kontaktu z ekspertami,  
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 tworzenie „historii” kontaktu z daną osobą, zadawanych pytao i udzielanych na nie 
odpowiedzi,  

 możliwośd stworzenia listy najczęściej zadawanych pytao w oparciu o te dochodzące 
do podmiotu. 

 
Ważnym elementem modułu jest kierowanie pytao bezpośrednio do przydzielonych osób 
oraz kontrola odpowiedzi na te pytania. 
 
 

3.13. Odtwarzacz wideo/audio 
 
System musi posiadad dedykowany i zintegrowany odtwarzacz umożliwiający odtworzenie 
bezpośrednio na stronie internetowej materiałów multimedialnych audio i wideo. 
Odtwarzacz musi obsługiwad co najmniej formaty FLV i MP3. 
 
System musi pozwalad na ograniczanie możliwości odtwarzania wybranych plików 
multimedialnych dla wskazanych grup użytkowników, np. nie zarejestrowanych. 
System musi umożliwiad umieszczanie odtwarzacza plików multimedialnych w wybranych 
miejscach strony internetowej. 
 
CMS musi zapewniad możliwośd określenia, czy materiał multimedialny jest odtwarzany 
automatycznie, czy po wybraniu przez użytkownika przycisku „Play” odtwarzacza. 
 
Odtwarzacz musi prezentowad czas trwania nagrania, stan wczytywania pliku, zatrzymanie i 
przewinięcie materiału oraz odtwarzanie materiałów wideo w trybie pełnoekranowym. 
 
Opcjonalnie musi byd dostępna możliwośd pobrania materiału multimedialnego i zapisania 
go na komputerze użytkownika serwisu. 
 
Odtwarzacz musi mied możliwośd pobierania listy innych plików multimedialnych i 
prezentowad taką listę w postaci tytułów i miniatur graficznych na zakooczenie odtwarzania 
pliku multimedialnego. System CMS musi pozwalad na przygotowanie takiej listy dla 
wszystkich materiałów wideo dodanych do serwisu.  
 
System musi posiadad możliwośd stworzenia bloku funkcjonalnego prezentującego 
najnowsze materiały wideo w postaci listy zajawek zawierającej tytuł materiału, element 
graficzny oraz odnośnik. 
 
 

3.14. Galerie zdjęd 
 
System musi posiadad możliwośd prezentowania załączników graficznych w postaci galerii. 
Musi istnied możliwośd udostępnienia galerii zdjęd jako wydzielonych stron serwisu oraz w 
ramach artykułów. 
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Galeria musi byd prezentowana w postaci miniatur z możliwością powiększenia ich do 
ustalonego rozmiaru i pełnego oryginalnego rozmiaru. 
 
Otwieranie widoku powiększenia nie może byd blokowane przez systemy blokujące okna 
typu „pop-up” przeglądarek. 
 
System musi posiadad możliwośd otworzenia pliku powiększenia przy wyłączonej w 
przeglądarce obsłudze Java Script. 
 
Musi istnied możliwośd zamieszczania podpisów zdjęd przy rozdzieleniu podpisu od atrybutu 
„Alt” przypisanego do pliku graficznego. 
 
Pliki graficzne umieszczane w galerii muszą podlegad normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. 
rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tzn. konwersji do określonego wymiaru i stopnia 
kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla właściwego zdjęcia. 
 
System musi posiadad możliwośd prezentowania materiałów takich jak panoramy 
zewnętrzne i wewnętrzne 360 stopni z funkcją „zoom”, obsługą za pomocą myszy i 
klawiatury. Panoramy muszą byd utworzone na bazie wysokiej jakości zdjęd i podlegad 
normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. konwersji do określonego wymiaru i stopnia 
kompresji. 
 
Wymagane jest zastosowanie dodatków pozwalających na wyświetlanie miniatur zdjęd i 
użycie przeglądarki Java Script do wyświetlenia obrazka w pełnym rozmiarze jako 
półprzezroczystej nakładki na stronę oraz galerii zdjęd z miniaturkami obrazów, które 
otwierają się w pełnym rozmiarze w postaci półprzezroczystej nakładki na stronę. 
 
 

3.15. Repozytorium plików 
 
CMS musi posiadad repozytorium plików: graficznych, multimedialnych, tekstowych, PDF, 
itp. Musi ono obsługiwad co najmniej formaty wymienione w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych. 
 
CMS musi umożliwiad dostęp do repozytorium plików lub jego części, zgodnie z przyznanymi 
uprawnieniami, w celu dodawania nowych plików, zamiany wersji plików oraz usuwania 
zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający ich swobodne przeglądanie, 
katalogowania i sortowanie. 
 
Repozytorium plików musi umożliwiad co najmniej: 

 tworzenie, kopiowanie, usuwanie katalogów i podkatalogów przez użytkownika 
posiadającego odpowiednie uprawnienia, 

 dodawanie, usuwanie i zmianę nazwy plików, 

 dodawanie opisu do pliku, 

 edytowanie parametru „Alt” dla plików graficznych, 
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 sortowanie wg nazwy, typu, wielkości, daty dodania. 
 
System musi umożliwiad dodawanie do repozytorium wielu plików na raz. 
 
Pliki graficzne umieszczane w repozytorium serwisu muszą podlegad normalizacji zgodnie z 
konfiguracją dot. rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tzn. konwersji do określonego 
wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla właściwego zdjęcia.  
System musi umożliwiad opublikowanie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. 
 
 

3.16. Historia operacji 
 
System musi zapisywad i udostępniad historię wszystkich operacji włącznie z logowaniem. 
 
Historia musi byd dostępna dla administratora i pozwalad na wyszukiwanie oraz filtrowanie 
co najmniej takich atrybutów jak: data i czas operacji z dokładnością do minuty, nazwa 
użytkownika, rodzaj operacji, miejsce wykonania operacji lub nazwa pliku na którym 
wykonano operację. 
 
System musi zapisywad w dzienniku systemowym historię operacji wykonywanych 
automatycznie przez system, np. kopii bezpieczeostwa, wysyłki newsletterów i 
powiadomieo. 
 
System musi raportowad błędy w działaniu systemu CMS, w tym także kody błędów HTPP 
(np. 404) wygenerowane przez system CMS. 
 
 

3.17. Bezpieczny system, backup 
 
Dostęp do systemu musi odbywad się za pomocą bezpiecznego połączenia SSL z kluczem o 
długości co najmniej 128 bitów dla wszystkich administratorów i redaktorów serwisu. 
 
Administrator musi mied możliwośd włączenia (z poziomu panelu administracyjnego) 
bezpiecznego połączenia SSL dla określonych działów i artykułów w serwisie. 
 
System musi umożliwiad tworzenie i zmianę reguł dotyczących długości oraz stopnia 
skomplikowania haseł przechowywanych w bazie danych systemu, a także umożliwiad 
określenie czasu, po którym konieczna będzie zmiana hasła. 
 
Hasła użytkowników nie mogą byd przechowywane w bazie systemu w postaci jawnej, lecz z 
wykorzystaniem bezpiecznej funkcji skrótu (np. SHA - Secure Hash Algorithm). 
 
System musi umożliwiad ustawienie przez administratora czasu bezczynności, po którym 
użytkownik zostanie wylogowany z systemu. 
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System musi umożliwiad włączenie mechanizmu blokowania kilkukrotnego jednoczesnego 
logowania się tego samego użytkownika. 
 
System musi czasowo blokowad konto przy wielokrotnej próbie zalogowania z niewłaściwym 
hasłem. Ilośd prób musi byd możliwa do ustalenia przez administratora, który musi mied 
możliwośd ręcznego odblokowania konta. 
 
 
System musi umożliwiad automatyczne tworzenie kopii bezpieczeostwa wszystkich 
elementów składających się na portal (baza danych, aplikacje, pliki) z częstotliwością 
określoną przez administratora. 
 
System musi dawad możliwośd ustalenia przez administratora miejsca przechowywania kopii 
bezpieczeostwa, w tym na innych serwerach. 
 
 

4  
 
Architektura Informacji 
 

, w tym  
w systemie informatycznym 
 
CMS 
 
ang. Content Management System (pol. 

 

. 
 
CRM  
 
Zarządzanie relacjami z klientami, (ang. customer relationship management) – to zestaw 
procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. 
 
CSS 
 
Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do 
opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. 
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oraz in
3C. 

 
FTP 
 
Protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny typu  
klient-serwer wykorzystujący protokół TCP według modelu TCP/IP (krótko: połączenie TCP), 
umożliwiający dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP–klient FTP. 
 
 
Licencja CC (Creative Commons) 
 
Licencje Creative Commons (CC) – zestaw licencji, na mocy których można udostępniad 
utwory objęte prawami autorskimi. Licencje te są tworzone i utrzymywane przez organizację 
Creative Commons. Licencje Creative Commons pozwalają twórcom utworów zachowad 
własne prawa i jednocześnie dzielid się swoją twórczością z innymi. Zasada „wszelkie prawa 
zastrzeżone” zostaje zastąpiona zasadą “pewne prawa zastrzeżone”. 
 
Licencja GPL lub LGPL 
 
Definicje licencji używane w przypadku wolnego oprogramowania General Public Licence 
(GPL) lub Lesser General Public Licence (LGPL) 
 
Moduł 
 

. 
 

 
 

. 
 
Newsletter 
 

. 
 
ODT 
 
OpenDocument (znany również jako ODF oraz ISO/IEC 26300, pełna nazwa: Open Document 
Format for Office Applications) to otwarty standard ISO formatu plików pakietów biurowych. 
Obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, wykresy i prezentacje multimedialne. 
 
PDF 
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PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików 
służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony  
i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka 
programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe. 
 

 
 

. 
 
Responsive Web Design (RWD) 
 
Projektowanie stron internetowych, które jest nastawione na udostępnienie treści strony 
internetowej bez względu na to, na jakim urządzeniu (telefon komórkowy, tablet, 
stacjonarny PC itp.) jest ona przeglądana. Strona zaprojektowana wg kryteriów RWD 
dostosowuje wielkośd własną i wyświetlanych treści w zależności od rodzaju urządzenia 
(wielkości ekranu), na którym jest wyświetlana 
 
RSS 
 
ang. Really Simple Syndication.  

kownika stronach serwisu internetowego. 
 
SEO 
 
ang. Search Engine Optimization. 

kluczowych 
 
Serwis (Serwis) 
 

. 
 

 
 

-
systemu. 
 
SSL 
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ang. Secure Socket Layer. -
 zaszyfrowanego strumienia danych 

 
System 
 

 
 
URL 
 
URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów 
(informacji, danych, usług) stosowany wInternecie i w sieciach lokalnych. Najczęściej 
kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania 
wszelkich zasobów dostępnych w Internecie. 
 
WCAG 
 
ang. Web Content Accessibility Guidelines. 

. 
 
Web Usability 
 
Użytecznośd strony internetowej. Własnośd produktów decydująca o ich jakości użytkowej. 
Pojęcie to odnoszone jest najczęściej do interaktywnych urządzeo, aplikacji oraz stron 
internetowych (jako web usability) 
 
WYSIWYG 
 

 
 
XHTML  
 
Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych – 
język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML 
przygotowuje organizacja W3C. 
 
XML 

Plik wyróżnika dla wzoru 

 


