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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 01/2019/JM 

Dotyczy - dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz 

opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach 

projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach 

działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

1) Czy tak, jak w zapytaniu rozpoznawczym była mowa, jest możliwość złożenia oferty wyłącznie 

na część drugą? 

Tak, dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Można złożyć ofertę wyłącznie na część 

drugą zapytania. 

2) Czy płatność jest dokonywana z góry, w częściach, czy na koniec projektu. Jak to wygląda? 

Płatność będzie dokonana po przekazaniu przez Wykonawcę zakończonego Przedmiotu 

Zamówienia (wybranej części lub obu), po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

obie Strony. 

3) Na jakich treściach powinniśmy opierać projekty wspomnianych podstron: 

„Wykonawca dołączy do oferty projekt wizualny serwisu, składający się z: 

 - Prezentacji graficznej strony głównej; 

 - Prezentacji graficznej typowej podstrony; 

 - Prezentacji graficznej podstrony (innej niż typowa, np. Zgłoś swoją obserwację). ” 

[Zapytanie ofertowe - strona www i gry_13.08.2019.pdf]? 

Informacja w załączniku "Załącznik nr 1 - OPZ_strona www_final” punkt "4. Widok strony 

głównej” jest niepełna. Opisana strona główna składa się z Menu, Newslettera i Footera 

(stopki). 

Prezentacje graficzne i strony głównej, i wymienionych podstron, powinny być 
oparte na stronach internetowych podanych w treści OPZ, jako referencje, czyli 
https://zdrowybaltyk.pl, https://energiaodnowa.wwf.pl/pl/, 
https://www.wwf.pl/srodowisko/morza-i-oceany/eutrofizacja/.  
Strona główna powinna zawierać oprócz wymienionych Menu, Newslettera i 
Stopki, estetycznie wpasowane graficznie odnośniki do niektórych zakładek (np. 
najnowsze Aktualności, kilka ostatnich interwencji w terenie, zwracający uwagę 
odnośnik do zgłoszenia swojej obserwacji). Zostanie to ustalone już z wybranym 
Wykonawcą. 
Typowa podstrona to np. Aktualności, strona o gatunkach ssaków morskich, strona 
o podstawowych informacjach o Bałtyku. 
Zależy nam, żeby Wykonawca przedstawił swój pomysł na ułożenie przykładowych 
elementów każdej ze stron. Nie trzeba umieszczać w nich konkretnych treści 
merytorycznych, mogą być przykładowe informacje. Ocenie nie będzie podlegać 
zawartość merytoryczna strony, lecz to co zostało zawarte w treści Zapytania 
ofertowego zgodność z zamysłem Zamawiającego przedstawionym w OPZ, 
przejrzystość, estetyka, czytelność, funkcjonalność, rozmieszczenie elementów na 
stronie, spójność ze stroną wwf.pl.  
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