Warszawa, 18 października 2019 r.

Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego
Dotyczy: usługi polegającej na rozwoju strony www.niw.gov.pl obejmująca badanie potrzeb
użytkowników i user experience, modyfikację kodu źródłowego strony (wraz z przekazaniem
ostatecznej wersji kodu źródłowego) i systemu CMS, dodanie nowych funkcjonalności na stronie oraz
zapewnienie obsługi informatycznej strony

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, informujemy:
Pytanie:
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Pytanie dotyczące Pkt. 5 - To pytanie jest brane pod uwagę jeśli chodzi o kryterium "jakość",
czy przy prezentowaniu 4 realizacji muszą to być wyszukiwarki organizacji pożytku
publicznego, czy po prostu inne, przykładowe wyszukiwarki, które zostały przez nas
stworzone?
Proszę również o informację, skąd wyszukiwarka ma brać dane, czy z zewnętrznej bazy czy
z bazy, którą Państwo posiadają? Czy ma być również funkcjonalność zarządzania instytucjami
z poziomu panelu zarządzania? Widziałem na stronie, że posiadają Państwo bazę.
Odpowiedź:
Zgodnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym, w ramach 4 realizacji
przedstawionych w związku z kryterium „jakość” należy zawrzeć następujące usługi:
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Usługa

Link do działającej
strony internetowej
zawierającej taką
funkcjonalność

wykonanie modyfikacji wizualnej i
funkcjonalnej strony
stworzenie wyszukiwarki (wykazu)
organizacji pożytku publicznego
dodanie funkcjonalności zapisania się na
newsletter
utworzenie funkcjonalności, która pozwoli
na tworzenie i dodawanie na stronie
funkcjonalnych dodanie funkcjonalnych
formularzy
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Wyszukiwarka jest tylko jedną z czterech usług.
Wyszukiwarka ma brać dane z zewnętrznego pliku Excel, który jest w naszej dyspozycji.
Nie ma konieczności wprowadzania wspomnianej funkcjonalności.
Pytanie:
Pytane dotyczące Pkt. 7. - Czy narzędzie do obsługi e-maili może być dowolne, czy mają
Państwo jakieś preferowane? Czy jest z góry określona ilość parametrów zainteresowań?
Odpowiedź:
Na ten moment w NIW-CRSO używamy Freshmaila do obsługi wysyłki newslettera. Liczba
parametrów będzie wynosiła ok. 5.
Pytanie:
Pytanie dotyczące Pkt. 24 - Co ma znajdować się dokładnie w zawartości okazjonalnych
mini-stron ? Czy będą z góry określone te zawartości, tzn jakieś bloki tematyczne?
Odpowiedź:
Nie jesteśmy w stanie podać szczegółowego zakresu zawartości okazjonalnych mini-stron.
Przykładowo mini-strony będą tworzone w związku z kampanią „Gotowi na RODO” lub
konferencji „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”.
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