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Poznań, 07 stycznia 2019 r. 

 

 

DRG-II-1.433.2.2018                                               

 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

/strona internetowa Zamawiającego 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie i wykonanie strony internetowej wraz z systemem 

zarządzania treścią oraz usługą administrowania”. 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 04.01.2019 r.  zostały złożone kolejne pytania do treści SIWZ, 

dotyczące ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie: 

1. czy projekt portalu ma być oparty na księdze znaku? tzn. czy projekt znajdujący się w księdze znaku  

ma być rozwinięty i ma być kontynuowany? czy chodzi Państwu raczej o zupełnie nowy projekt?  

Odpowiedź: 

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia spotkania organizacyjnego przygotuje 2 propozycje 

projektów graficznych do wyboru przez Zamawiającego, dla każdej charakterystycznej strony Portalu. 

Wykonawca realizując zadanie wykorzysta założenia graficzne zgodne z Księgą identyfikacji wizualnej marki 

WIELKOPOLSKA (załącznik nr 1 do SOPZ). Typografia: PT SANS. 

 

Pytanie: 

2. pytanie o terminy.  

Chcecie Państwo najpierw otrzymać od nas projekt graficzny strony, a następnie architekturę i makiety strony. 

Proces pracy nas stroną rozpoczyna się od architektury strony. Po jej akceptacji możliwe jest wykonanie 

projektu graficznego. Czy dopuszczacie Państwo zmianę w kolejności realizacji etapów zamówienia? Czyli 

najpierw przygotowujemy architekturę strony, a następnie projekt graficzny?  

Odpowiedź: 

Dopuszcza się opracowanie architektury strony i kolejno projektu graficznego strony. Opracowanie 

architektury strony i projektu graficznego strony jest akceptowane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie: 

3. pytanie do punktu : Struktura portalu podpunkt d, 5 kropka brzmi:  

Nabory na targi: funkcjonalność mapy z zaznaczonymi miejscami wydarzenia (maks 10 w skali roku).  

Po wybraniu punkty wyświetlane są panele informacyjne dotyczące aktualności dotyczących tematu.  

a) jaka ma być funkcjonalność mapy, na czym ma polegać?  

b) czy ma się pojawić formularz zgłoszeniowy? jeśli tak - jaki ma mieć zakres?  

c) czy każdorazowo na mapie ma być zaznaczone jedno miejsce, czy więcej?  

d) czy mapa ma obejmować cały kraj?  

Odpowiedź: 

Ad a) - „chmurka” z informacją o adresie lub nawie targów 

Ad b) - formularz zgłoszeniowy liczący 10 punktów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi 
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Ad c) - do 10 maksymalnie jednocześnie 

Ad d) - cały świat, a w przypadku strony głównej – Polska z kontaktem do siedziby UMWW. 

 

Pytanie: 

4. pytanie do punktu: multimedia 

czy wszelkie materiały multimedialne otrzymamy od Państwa?  

Odpowiedź: 

TAK 

 

Pytanie: 

5. pytanie do punktu Struktura portalu, podpunkt h brzmi:  

architektura informacji będzie określona poprzez przygotowanie makiety funkcjonalne serwisu obejmujące 

wszystkie podstrony oraz pełną strukturę serwisu.  

pytanie: Czy dopiero po przygotowaniu architektury, makiet strony przygotowujemy projekt graficzny? 

Pytałam już o to w punkcie 2.  

Odpowiedź: 

odpowiedź patrz pkt. 2. 

 

Pytanie: 

6. pytanie do wersji językowych 

a) czy otrzymamy od Państwa kompletny materiał w języku polskim do wlania na stronę?  

b) czy naszym zadaniem będzie napisanie tekstów na podstawie materiałów otrzymanych od Państwa?  

c) czy otrzymamy tłumaczenie w języku angielskim?  

d) czy mamy policzyć koszt tłumaczenia? jeśli tak prosimy o podanie ilości stron tekstu do tłumaczenia oraz 

informacje, czy ma to być tłumaczenie zwykłe czy z weryfikacją native speakera?  

Odpowiedź: 

Ad a) – TAK 

Ad b) – NIE 

Ad c) – TAK 

Ad d) – NIE.  

 

Pytanie: 

7. pytanie do Inne wymagania, punkt 2 brzmi: Portal musi zostać wykonany w sposób umożliwiający 

uruchomienie i utrzymywanie jej na serwerze Business Cloud Server dostarczonym przez firmę OVH   

- mamy informację, że nie ma już tej usługi. Czy chodzi o jakąś podobną usługę? Prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w posiadaniu Business Cloud Server, a zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie portalu 

w sposób umożliwiającym uruchomienie i utrzymanie go na serwerze BCS. 

 

Pytanie: 

8. pytanie do punkt 2.2 Etap II: Budowa i wdrożenie Portalu punkt 5: brzmi: Pozycjonowanie portalu wśród  

5 pierwszych podpowiedzi wyszukiwarce internetowej. 

a) Czy naszym zadaniem jest także usługa pozycjonowanie portalu?  

b) Jeśli tak - to czy macie określone słowa kluczowe, na jaki okres czasu należałoby założyć usługę 

pozycjonowania strony?  

Odpowiedź: 

Ad a) – TAK 

Ad b) - do 30.06.2021 r. 
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Pytanie: 

9. pytanie do punktu: Zarządzanie stroną podpunkt e, kropka 8 brzmi: tworzenie dokumentów przy pomocy 

edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html itd  - prosimy o wyjaśnienie co macie Państwo 

na myśli? czy dokumenty zamiast tworzyć w wordzie chcecie tworzyć w htmlu?  

Odpowiedź: 

Dokumenty przeznaczone do umieszczenia na stronie www będą przygotowywane w MS Word i zamieszczane 

na portalu w formacie HTML. 

 

Pytanie: 

10. pytanie do założenia szkoleniowe:  

a) czy szkolenie ma dotyczyć obsługi CMS?  

b) co macie Państwo na myśli pisząc, że wykonawca jest odpowiedzialny za wynajem sprzętu 

komputerowego oraz audio- wideo - czy chodzi o projektor, czy chodzi także o laptopy dla wszystkich 

uczestników szkolenia?  

c) materiały informacyjne i szkoleniowe - czy mają to być spisane zasady używania cms, dodawanie treści, 

podstron itd? w ilości - dla każdego uczestnika jeden komplet?  

d) trener - zakładam, ze jedna osoba wystarczy. Czy macie Państwo inne oczekiwania?  

Odpowiedź: 

Ad a) – TAK 

Ad b) – TAK 

Ad c) – TAK 

Ad d) - celem zadania jest przeprowadzenia szkolenia dla grupy 5-8 osób w terminie do 15 maja 2019 r.  

w sposób staranny i należyty. 

  

Pytanie: 

11. Obsługa redakcyjna  

- czy chodzi Państwu o stworzenie przez nas treści na podstawie otrzymanych materiałów merytorycznych? 

A następnie wprowadzenie tych informacji na stronę?  

Odpowiedź: 

NIE, tylko wprowadzenie tych informacji na stronę.  

 

 

 

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców przygotowujących ofertę. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu termin składania ofert upływa w dniu 

14.01.2019 r. o godz. 10:00, otwarcie o godz. 10:30. 

 

 

                                                                         
                                                Dyrektor Departamentu Gospodarki  

 

                                                                                                         /-/ Beata Joanna Łozińska 
 
 
 


