
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Projekt: „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” 

 

 

Fundacja WWF Polska                           Tel.:+48 22 849 84 69  

ul. Usypiskowa 11            Fax: +48 22 646 36 72    

02-386 Warszawa                                      www.wwf.pl 

 

Warszawa, 01.04.2020 r. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/04/20/RJ z dn. 03.04.2020  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

NA USLUGĘ AKTUALIZACJI STRONY BŁĘKITNEGO PATROLU 

 

Szanowni Państwo 
 W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego, wskazujemy co następuje: 
 
1. Czy rejestracja będzie na zasadzie potwierdzenia linkiem w e-mail? Czy poprawna rejestracja to 
koniec procesu i użytkownik może się od razu zalogować?  
 
Tak. rejestracja będzie potwierdzona linkiem e -mail. Po potwierdzeniu i otrzymania akceptacji od 
administratora konto powinno być aktywne. 
 
2. Jakie będą wymagane pola podczas rejestracji? 
 

• adres mailowy (obowiązkowy)  
• imię nazwisko (obowiązkowe) 
• nick/nazwa użytkownika (obowiązkowy) 

 
• Po zarejestrowaniu się możliwość uzupełnienia następujących danych w profilu użytkownika: 

- z jakiego odcinka jest wolontariusz (obowiązkowy, do wyboru z podanych 6 opcji) 

- adres zamieszkania (opcjonalny)  

- numer telf (opcjonalny) 

- zdjęcie (opcjonalne) 

- o mnie (opcjonalne) 

 
3. Na jakiej zasadzie ma działać udostępnianie danych innym użytkownikom - jakie to dane 
przykładowo. 
 
Użytkownik powinien móc zaznaczyć (w ustawieniach profilu), które dane będą widoczne dla innych 
użytkowników, a które ukryte (admin powinien mieć dostęp do wszystkich danych). 
 
4. Na jakiej zasadzie ma działać wysyłanie wiadomości/zapytań do użytkowników? Czy mają to być 
wiadomości wysyłane bezpośrednio na e-mail użytkownika? 
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Preferowane, aby wysyłanie wiadomości mogło odbywać się wewnątrz modułu. 
 
5. Powiadomienia to informacje oznaczone jako newsy? Proszę o doprecyzowanie. 
 
Nie. Powiadomienia to nowe informacje z katalogu/obszaru wskazanego przez użytkownika jako 
interesujące lub powiadomienia od administratora (np. o pojawieniu się ankiety itp.) Użytkownik 
powinien mieć możliwość zaznaczenia, które z wydzielonych obszarów będzie wysyłać powiadomienia, 
gdy pojawi się coś nowego.  
 
6. Jakie filtry będą wymagane do wyszukiwania szkoleń?  
Filtry po słowach kluczowych, katalogach i datach. Słowa kluczowe i data powinny być wskazane przy 
dodawaniu materiałów, Powinna istnieć możliwość słów kluczowych do katalogu  przez administratora 
(np. edukacja, foka, wieloryb, Gdańsk). 
 
7. Forum - czy chodzi o dodanie modułu forum do istniejącej strony, czy jako zewnętrzny system? 
 
Rozwiązanie powinno zostać zaproponowane przez oferenta. Forum planowane jest jako podstrona 
wewnątrz strony chronbaltyk, przestrzeń do której dostęp będą mieć wszyscy użytkownicy dostępni po 
zalogowaniu i wejściu w podstronę forum. Na forum użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania 
wpisów ze zdjęciami, trochę jak sfera blogowa. 
 
Jednocześnie informuję o zmianie terminu nadsyłania ofert na 4 maja. 


