SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17

I.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w
Polsce Wschodniej.
II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie opracowania strony internetowej integrującej wybrany system do
zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line dla spółki
ALEF-BET Group Spółka z o.o., zwanej dalej „Spółką” lub “Zamawiającym”.
Zadanie obejmuje również uwzględnienie na stronie wskazanych funkcji e-commerce i marketing automation,
obsługę płatności, zapisów na kursy, Lead Nurturing, programy edukujące klientów niezdecydowanych na zakup,
automatyczną wysyłkę oferty po przekroczeniu ustalonego progu punktowego, dopasowanie mini kursów do
zainteresowań klientów, monitorowanie zachowania leadów na stronie www, integracja z Facebook pozwalająca
na monitoring zdarzeń społecznościowych oraz targetowanie reklam dzięki Custom Audiences.
Przedmiot zamówienia rozpocznie się od spotkania roboczego pomiędzy Wykonawcą i Spółką, na którym Spółka
przekaże szczegółowe wytyczne. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu zawarcia Umowy w siedzibie
Zamawiającego bądź online.
Administratorem strony internetowej będzie Spółka. Spółka będzie sama mogła zarządzać stroną i dodawać oraz
zmieniać treści. Dane użytkowników przechowywane są w zabezpieczonej bazie danych, spełniając wymogi
GIODO.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.
III.

INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Spółka ALEF-BET Group Sp. z o.o. tworzy spersonalizowaną platformę do nauczania wybranych języków
azjatyckich online (w pierwszym etapie języka hebrajskiego). Gotowe kursy w formie materiałów do samodzielnej
nauki będą dostępne na platformie online. Uczeń będzie miał również możliwość synchronizowanej lekcji z
lektorem dydaktykiem, native speakerem. Oferta Spółki skierowana jest w pierwszym etapie do klienta
anglojęzycznego.
IV.

GŁÓWNE CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opracowanie treści w języku polskim i angielskim.
2. Projekt graficzny strony oraz infografik.
3. Animacja przybliżająca ofertę serwisu umieszczona na stronie głównej.
4. Wdrożenie strony, bloga, systemu CMS i LMS na wybranych serwerach.
5. Integracja z wybranymi usługami zewnętrznymi.
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V.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA ETAPY

Etap 1: Treści i zarys layoutu.
Etap 2: Kodowanie prototypu.
Etap 3: Projektowanie i kodowanie wyglądu.
Etap 4: Integracja z systemem CMS.
Etap 5: Instalacja na serwerze.
Etap 6: Integracja z systemem LMS.
Etap 7: Optymalizacja i integracja z usługami zewnętrznymi.
Etap 8: Dokumentacja.

Etap 1: Treści i zarys layoutu.
1. Opracowanie treści do strony (PL/EN).
2. Przygotowanie graficznie wstępnego layoutu strony (wire-frames).
Rezultatem etapu będzie: Komplet treści i szkice (skany lub szkice cyfrowe) layoutów z przewidzianymi miejscami
na ilustracje lub infografiki.
Etap 2: Kodowanie prototypu.
1. Kodowanie layoutu strony w HTML/CSS z uwzględnieniem urządzeń mobilnych (UX/RWD).
Rezultatem etapu będzie: Funkcjonalny (klikalny) prototyp layoutu w formacie HTML.
Etap 3: Projektowanie i kodowanie wyglądu.
1. Opracowanie stylu strony (mood-boards).
2. Opracowanie warstwy wizualnej graficznie lub od razu w HTML/CSS (web- design).
3. Wykonanie ew. ilustracji i elementów graficznych do strony.
4. Kodowanie warstwy wizualnej w HTML/CSS/JS (bez Adobe Flash).
Projekt graficzny powinien być nowoczesny, spójny, przejrzysty, wykonany w oparciu o Księgę Znaku
dostarczoną Wykonawcy przez Spółkę.
Rezultatem etapu będzie: Komplet plików graficznych (PNG lub podobnych) z projektem graficznym, który po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego zostanie zakodowany w HTML/CSS.
Etap 4: Integracja z systemem CMS.
1. Integracja strony z systemem CMS (Django 1.11 LTS lub 2.x).
2. Oprogramowanie quizu znajomości języka dla początkujących użytkowników.
3. Obsługa zapisów na kursy i płatności za nie.
Rezultatem etapu będzie: Strona internetowa o zaakceptowanych na poprzednich etapach treściach i wyglądzie,
dająca możliwość edycji treści przez Zamawiającego.
Etap 5: Instalacja na serwerze.
Instalacja strony na serwerze Spółki (np. MegiTeam.pl lub MyDevil.net). Po podpisaniu umowy Spółka przekaże
niezbędne hasła do przeprowadzenia instalacji.
Rezultatem etapu będzie: Działający serwis pod wskazaną przez Zamawiającego domeną dostępną ze świata
zewnętrznego.
Etap 6: Integracja z systemem LMS.
1. Połącznie strony internetowej z systemem LMS wskazanym przez Zamawiającego.
2. Podstrona prezentująca widok panelu logowania dla ucznia do systemu LMS wskazanego przez Spółkę
(wymagana komunikacja z API logowania systemu LMS).
Wymagane jest przeprowadzenie testu, zapewniającego zgodność z prawem i zabezpieczenie procesu rejestracji
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/ logowania do systemu LMS przez niniejszą stronę.
Rezultatem etapu będzie: Zintegrowana graficznie i funkcjonalnie platforma z wybranym systemem LMS.
Etap 7: Optymalizacja i integracja z usługami zewnętrznymi(w dowolnej kolejności):
- Optymalizacja pod kątem SEO.
- Dodanie Google Analytics.
- Integracja z narzędziami marketingowymi.
- Integracja z mediami społecznościowymi.
- Konfiguracja Newslettera.
- Przygotowanie kanału RSS.
Rezultatem etapu będzie: Zoptymalizowany serwis zintegrowany z wybranymi mediami społecznościowymi i
przetestowany Newsletter oraz kanał RSS.
Etap 8: Dokumentacja (w dowolnej kolejności):
- Uzupełnienie komentarzy w kodzie HTML/CSS/JS/Python, które stanowić będą dokumentację.
- Opisanie procesu budowania surowców (build tools).
- Umieszczenie całości kodu w repozytorium Git dostępnym dla Zamawiającego.
Rezultatem etapu będzie: Udokumentowany i zsynchronizowany z repozytorium kod z opisanym procesem
budowania go
.

VI.

TECHNOLOGIE

Przedmiot zamówienia ma być realizowany w następujących technologiach (lub technologiach równoważnych,
zapewniających oczekiwane przez Zamawiającego funkcje i efekty działania serwisu/platformy):
HTML 5 i CSS 3 z Responsive Web Design, JavaScript (ECMAScript 6), Bez komponentów Adobe Flash, Django
1.11 LTS / 2.x + CMS Wagtail, Python 2.7.x / 3.x, Git, Dowolny build-tool do front-endu spośród: Gulp, Webpack,
Grunt lub równoważny.

VII.

FUNKCJONALNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

1. Marketing i pozyskiwanie klientów
- Zapisy na kursy.
- Mechanizm rekomendacji kursu na podstawie wyniku testu poziomującego.
- Obsługa płatności.
- Uwzględnienie na stronie wskazanych funkcji e-commerce i marketing automation.
- Lead Nurturing.
- Programy edukujące klientów niezdecydowanych na zakup.
- Automatyczna wysyłka oferty po przekroczeniu ustalonego progu punktowego.
- Dopasowanie mini kursów do zainteresowań klientów.
- Monitorowanie zachowania leadów na stronach www.
- Integracja Facebook pozwalająca na monitoring zdarzeń społecznościowych.
- Targetowanie reklam dzięki Custom Audiences.
2. Strona główna i wpisy
- Możliwość dodawania wpisów (np. aktualności, artykułów) ilustrowanych zdjęciami i grafikami.
- Możliwość samodzielnego tworzenia drzewa kategorii i tagów i dodawania do nich wpisów.
- Możliwość samodzielnego ustawiania adresów URL wpisów i stron.
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- Możliwość dostosowywania treści w edytorze WYSIWYG.
- Możliwość stosowania znaczników HTML w edytorze treści (w trybie tekstowym).
- Możliwość łatwej edycji wcześniej dodanych wpisów i stron.
- Możliwość publikacji treści natychmiast lub zaplanowania publikacji.
- Możliwość przyklejania najważniejszych wpisów na samej górze strony.
- Możliwość zarządzania wpisami i stronami (sortowanie, wyszukiwanie, kasowanie, edycja pojedyncza i
hurtowa).
- Możliwość zamieszczenia formularza kontaktowego na głównej stronie.
3. Nawigacja i menu
- Możliwość tworzenia wielopoziomowego menu.
- Możliwość zmiany kolejności odnośników w menu.
- Możliwość zmiany etykiet (napisów) odnośników w menu.
4. Grafika i multimedia
- Możliwość dodawania obrazków wyróżniających do wpisów.
- Możliwość dodawania nieograniczonej liczby zdjęć i grafik w formacie typu PNG, JPEG lub podobne.
- Możliwość tworzenia galerii obrazów.
- Możliwość zmiany kolejności obrazów w galerii.
- Możliwość dodawania podpisów i tekstów alternatywnych do obrazów.
- Możliwość wyświetlania video z serwisów typu YouTube i podobne.
5. Pozostałe funkcje
- Możliwość zmiany meta tagów witryny (tytuł, opis).
- Możliwość ustawienia domyślnego języka witryny.
- Możliwość zmiany aliasów kategorii i tagów.
- Możliwość ustawienia ikony favicon (małej ikonki wyświetlającej się w pasku przeglądarki).
- Możliwość ustawienia stopki (footer) np. z informacjami o cookies lub prawach autorskich.
- Możliwość dodawania linków do profili społecznościowych.
- Wtyczka, która przekieruje użytkownika na stronę na Facebook’u, Twitterze, Google+.
- Strona ma być dostosowana do urządzeń mobilnych.
- Możliwość badania danych analitycznych.
- Implementacja narzędzia do automatycznych kopii zapasowych bazy danych serwisu www.

VIII.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym i zdawać relacje z postępu prac. Każde
niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak, aby Wykonawca dokładnie znał oczekiwania
Zleceniodawcy.
2. Wykonawca po zakończeniu prac nad przedmiotem zamówienia przedstawi Spółce przygotowany materiał
celem akceptacji lub przedstawienia uwag do wykonanej części. Spółka w terminie 2 dni kalendarzowych
zaakceptuje otrzymany materiał lub przedstawi do niego uwagi. Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni
kalendarzowych naniesie wskazane poprawki i ponownie przedstawi przedmiot zamówienia do akceptacji /
przedstawienia uwag. W przypadku dalszych uwag Wykonawca w terminie 2 dni kalendarzowych naniesie
wskazane poprawki na projekt. Zadania mogą być oddawane etapowo z zachowaniem terminu maks. 20 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie Etapów.
3. Po akceptacji całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego przygotowany zostanie protokół
zdawczo–odbiorczy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
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4. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane produkty, które dotyczą przedmiotu zamówienia. W
tym okresie Wykonawca poprawi wszelkie błędy w funkcjonowaniu strony internetowej oraz dostosowanych do
niej grafik, zidentyfikowane przez Spółkę. Poprawki w okresie gwarancji nie stanowią podstawy do zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia. Czas od zgłoszenia usterki do czasu jej
usunięcia, dłuższy niż 6 godzin, wydłuża okres gwarancji w zaokrągleniu do pełnych dób.
5. Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie, że strona internetowa wykonana w ramach niniejszego
zamówienia stanowi jego wyłączną własność, jest rezultatem jego twórczości i nie jest obciążone prawami osób
trzecich oraz że praw takich nie narusza. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz udzieli
Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych w zakresie zgodnym z
treścią umowy.
6. Wykupienie autorskich praw majątkowych lub licencji dla wszelkich materiałów graficznych, marketingowych i
multimedialnych leży w geście Wykonawcy.
7. Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do realizacji lub
te, które wynikną w trakcie realizacji działania np. transportu, opłat z tytułów praw autorskich, honoraria itp.,
pokrywa Wykonawca.
8. Wszystkie spotkania organizacyjne, akceptacja projektów, itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego,
w terminach zaproponowanych przez Zamawiającego albo online.
9. Zamawiający informuje, że użyte w SOPZ i załącznikach do SIWZ określenia, które mogą wskazywać na
producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez Zamawiającego
minimalnych oczekiwań, co do jakości i celowości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu
zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się
takie, które pozwolą osiągnąć w 100% cel wskazany w SOPZ i załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa
ciężar wykazania „równoważności”, poprzez załączenie do oferty w sposób opisowy metody równoważeń, którą
zastosuje do wykonania usługi.
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