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Konkurs ofert

na dostosowanie stron internetowych Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W  związku z realizacją projektu informatycznego pn. „Dostosowanie stron internetowych

Gminy  Swarzędz  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych”  dofinansowanego  z  Ministerstwa

Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu pt.: „Dofinansowane budowy lub dostosowanie stron

internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

Gmina Swarzędz zaprasza do składania ofert na realizację w/w projektu.

Przedmiotem  konkursu  jest  dostosowanie  obecnych  stron  internetowych

tj. www.swarzedz.pl oraz  www.bip.swarzedz.eu  do standardów WCAG 2.0 zgodnie z zał.  nr 1

projektu oraz rozbudowa portalu www.swarzedz.pl  o nowe funkcjonalności  - zał. nr 2.

Realizacja projektu obejmuje:

1. Dostosowanie  stron  serwisów  bip.swarzedz.eu  oraz  swarzedz.pl  do  potrzeb  osób

niepełnosprawnych:

• architektura informacji 

• projekt graficzny i funkcjonalny

• aktualizacja obecnego systemu CMS TYPO3  do wersji 7.0 na serwerach zamawiającego;

• oprogramowanie interfejsu użytkownika (oddzielenie warstwy graficznej od programowej)

• usability – projektowanie zorientowane na użytkownika

• dostępność  –  wdrożenie  wymaganych  standardów  WCAG  2.0  zgodnie  z  założeniami

projektu (zal. nr 1)

2. Szkolenie 13 osób – 3 administratorów i + 10 redaktorów treści

3. Zapewnienie dodatkowych funkcjonalności serwisów (zal. nr 2) 

Serwis  www.swarzedz.pl oraz  www.bip.swarzedz.eu zostanie  przygotowany w szczególności  do

wymagań:

–  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. 

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
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– wskazanych w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych

– wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności wskazanych w § 19 wymagań

w zakresie zgodności z WCAG 2.0.

Szczegółowe założenia funkcjonalno - techniczne projektu w formie tabelarycznej zgodnie ze 

standardami WCAG 2.0 zawiera zał. nr 1.  

Zakres dodatkowych wymagań funkcjonalno - użytkowych zawiera zał. nr 2. 

Termin składania ofert:  16.10.2015 r.  

Sposób składania ofert:  w formie elektronicznej na adres: marciniak.michal@swarzedz.pl

Termin realizacji zlecenia: 20.11.2015 r.

Szczegółowe informacje udziela:

Michał Marciniak

Kierownik Referatu Teleinformatyki

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Tel. 61 651 2103

mailto:marciniak.michal@swarzedz.pl

