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Warszawa, 20.09.2019 r. 

Zapytanie ofertowe 
 

I. Zamawiający: 
Fundacja Civis Polonus 
ul. Bellottiego 5 m 47 
01-022 Warszawa 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Stworzenie projektu graficznego strony internetowej.  
2. Techniczne wykonanie strony internetowej. 

 
III. Uszczegółowienia przedmiotu zamówienia: 

 
1. Wymagania techniczne: 

 
1.1. Technologia strony internetowej musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na tworzenie dodatkowych 

modułów w przyszłości. 
1.2 Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając ingerencję w jej treść osobom 

nieupoważnionym. 
1.4 Wymagana jest konstrukcja strony internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS - 

Content Management System) w pełni zarządzana przez panel administracyjny. 
1.5 Utworzenie strony internetowej nie może się wiązać z opłatami licencyjnymi oraz innymi kosztami 

związanymi z zakupieniem dodatkowego oprogramowania umożliwiającego jej poprawne działanie 
lub umożliwiające poprawne zarządzanie systemem wprowadzania treści. 

1.6 System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron 
internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie 
i formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu 
podczas tworzenia stron www. Dodatkowo CMS powinien umożliwiać obejrzenie przedmiotowej 
podstrony przed jej ostateczną publikacją; Strona internetowa ma umożliwiać łatwą aktualizację 
i możliwość uzupełniania danych przez pracowników Zamawiającego.  

1.7 Musi być zapewniona możliwość wyszukiwania treści na portalu.  
 

2. Opis strony:  
 

2.1. Szczegółowy opis strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
2.2. Serwis ma powstać do 30 listopada 2019 r. 

 
IV. Warunki składania ofert w postępowaniu: 

1. Ofertę może złożyć podmiot czynnie prowadzący działalność gospodarczą. 
2. Oferty należy składać w formie pisemnej. 
3. W ofercie należy przedstawić proces tworzenia strony, zastosowane narzędzia, proces 

projektowania graficznego i funkcjonalnego itp. Brak opisu jest podstawą do dyskwalifikacji 
oferty. 

4. Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 
5. Oferty należy składać w języku polskim. 
6. Ofertę należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto. 
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7. Do oferty można dołączyć przykłady realizowanych opraw graficznych realizowanych przez 
oferenta stron internetowych. W razie ich niedołączenia nie będzie można przyznać punktów za 
wygląd.  

 
V. Termin i miejsce składania ofert:  

4 października 2019 r.  
mailem na adres: katarzyna.chrapka@civispolonus.org.pl 
 

mailto:katarzyna.chrapka@civispolonus.org.pl


 

KONCEPCJA PORTALU „YOUTH CIVIC PARTICIPATION” – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS 

NETWORK 

I. Ogólny opis portalu. 

Portal pt. „Youth Civic Participation” będzie przestrzenią tzw. strefą wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej 

młodych, która w jednym miejscu będzie zbierała wypracowaną wiedzę i ekspertyzę. Z jednej strony będzie 

zawierał treści merytoryczne wypracowane w projekcie: raporty z badań, opisy dobrych praktyk udziału młodych 

w decydowaniu w poszczególnych gminach, opisane przystępnie rezultaty projektu. Z drugiej strony: analizy 

dotyczące przyszłości oraz praktyczne narzędzia do wykorzystania przez samorządowców, pracowników 

młodzieżowych oraz NGO chcące zwiększać partycypację obywatelską młodych, nawet po zakończeniu realizacji 

projektu. Portal będzie funkcjonował w wersji angielskiej i polskiej. Będzie zawierał m.in. następujące elementy i 

treści: 

a. Istniejące mechanizmy włączania młodych do procesów decyzyjnych. 

b. Dobre praktyki włączania młodych do procesów decyzyjnych. 

c. Dobre praktyki i wiedza praktyczna dotycząca tematu działań młodzieżowych rad. 

d. Analizy dotyczące stanu partycypacji obywatelskiej młodych w krajach partnerskich i UE. 

e. Bibliografię istniejących publikacji, dobrych praktyk i analiz na temat partycypacji obywatelskiej młodych. 

f. Artykuły na temat partycypacji i zaangażowania obywatelskiego młodych. 

g. Relacje z efektów projektu SB YCGN w gminach biorących w nim udział. 

h. Linki do praktycznych narzędzi włączania młodych do polityki, z których mogą skorzystać wszyscy 

zainteresowani tematem: samorządowcy, pracownicy młodzieżowi i ngo. 

i. Bazę kontaktów istniejących grup, praktyk. 

 

II. Struktura portalu. 

Podstawowym językiem portalu będzie język angielski.  

Strona startowa będzie zawierać: 

1. Menu główne (w formie do ustalenia z grafikiem), na które składają się trzy główne części portalu: 

a) Część poświęcona Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku – „South Baltic Youth Core 

Groups Network” 

b) Część poświęcona projektowi SB YCGN „About the project SB YCGN 2018 – 2020” 

c) Baza wiedzy. 

2. Logotyp projektu oraz krótką informację o czym jest portal. 

Podstrony: 

1. Podstrona „South Baltic Youth Core Groups Network” będzie zawierać krótki opis idei Sieci Grup 

Młodzieżowych, informacje kontaktowe oraz aktualności. 

2. „About the project SB YCGN 2018 – 2020” będzie zawierać krótki opis projektu oraz podmenu. 

3. „Baza wiedzy” – będzie zawierać wyszukiwarkę treści, krótką instrukcję oraz listę artykułów z 

możliwością ułożenia chronologicznie, tematycznie z możliwością filtrowania (dobre praktyki, raporty z 

badań, artykuły, prawo, narzędzia). Artykuły powinny mieć możliwość wyświetlania w różnych wersjach 

językowych: polski, litewski, szwedzki. 

 



 

Podmenu na podstronach 

„South Baltic Youth Core Groups Network” „About the project SB YCGN 2018 – 2020” 

“Karta zasad” – artykuł ze spisem treści – zasady 

działania sieci 

Opis projektu – artykuł ze spisem treści – dłuższy opis 

projektu 

„Członkowie sieci” – lista członków: nazwa organizacji, 

rodzaj, region, dane kontaktowe, krótki opis 

Rezultaty – artykuł ze spisem treści, główne wnioski 

oraz przystępnie opisane rezultaty, linki do publikacji 

naukowych 

 Relacje  z efektów projektu w gminach – artykuł ze 

spisem treści 

 

Powinna być zachowana możliwość dodawania kolejnych podstron na dalszym etapie projektu. 

Stopka będzie zawierać logotypy grantodawców, strukturę strony oraz namiary na osobę wyznaczoną do 

kontaktu ze strony SB YCGN. 

III. Sposób działania portalu 

Portal powinien zawierać system zarządzania treścią (np. Wordpress), który umożliwi dodawanie aktualności w 

części dotyczącej Sieci oraz, artykułów w bazie wiedzy oraz treści zamieszczanych na podstronach dotyczących 

projektu oraz Sieci. 



 



 



 



 

 


