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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Nazwa zamówienia: Utworzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej dedykowanej FAMI 

II. Kod CPV: 

 

 72413000-8 -Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

 79530000 -8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa – zaprojektowanie, utworzenie, uruchomienie, 

pozycjonowanie, bieżąca aktualizacja i utrzymanie strony internetowej dedykowanej FAMI,  

w ramach Projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie 

świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 

w okresie 21 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku. 

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania z zachowaniem 

okresu jego realizacji (21 miesięcy), przy czym zakończenie zadania nastąpi nie później niż 31 

grudnia 2020 roku. 

 

IV. Opis sposobu realizacji zamówienia:  

 

1. Zaprojektowanie, utworzenie oraz uruchomienie strony informacyjno-promocyjnej 

Projektu FAMI, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów: 

 

a.  Wykonawca zarejestruje i udostępni domenę, na której będzie zlokalizowana strona 

internetowa dedykowana FAMI; 

b.  Wykonawca zapewni domenę i hosting strony internetowej przez okres realizacji zadania, 

umożliwiające jej właściwe działanie;  

c. Wykonawca zapewnieni ochronę antywirusową przez okres realizacji zadania; 

d.  Strona internetowa będzie zaprojektowana w systemie zarządzania treścią typu: Open 

Source; 

e. Wymagany standard kodowania znaków: Unicode UTF-8; 
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f.  Wykonawca dostosuje stronę internetową do wymogów standardu Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA), ułatwiającego korzystanie z takich stron 

osobom w różnym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z wymogami wynikającymi  

z 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. 

Strona będzie wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby 

niedowidzące takie jak zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Strona ma być w pełni 

rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych Window – Eyes, JAWS czy 

NVDA. Obsługa strony będzie możliwa zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki; 

g.  Strona WWW, powinna być prawidłowo obsługiwana przez podstawowe przeglądarki: 

Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome oraz dostosowana do rozdzielczości 

monitora 1024x768 pikseli. Strona zostanie przygotowana i oznakowana zgodnie  

z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji, zawartymi w Podręczniku dla 

Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 

zamieszczonym na stronie: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-

dla-beneficjenta/ Ponadto, strona zawierać będzie logotyp Wojewody Świętokrzyskiego 

dostępny pod adresem: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/do-pobrania/8020,Do-

pobrania.html Strona internetowa będzie zawierać tytuł: Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI 

„Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” „Projekt 

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 

„Bezpieczna przystań”; 

h.  Strona będzie posiadała funkcję wprowadzania następujących treści: tekst, grafika, dźwięk, 

film; 

i.  Strona będzie posiadać funkcję umożliwiającą wyszukiwanie treści; 

j.  Strona będzie posiadać funkcję ukrywania adresów e-mail przed automatami/robotami celem 

uniknięcia spamu. Jednocześnie prawidłowy adres musi być widoczny na stronie dla 

internauty; 

k. W adresie strony internetowej powinny znaleźć się wyrazy umożliwiające powiązanie strony 

z Projektem: np. FAMI Kielce, FAMI swietokrzyskie lub cudzoziemcy Kielce; 

l. Wykonawca zapewni realizację usługi zgodnie z wymogami wynikającymi z  art. 13 ust. 1  

i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. (w skrócie RODO); 

 

 

 

http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/
http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/do-pobrania/8020,Do-pobrania.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/do-pobrania/8020,Do-pobrania.html
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m.  Menu nawigacyjne strony: 

 

 Menu główne poziome: 

 1 zakładka: PROJEKT FAMI ŚWIĘTOKRZYSKIE – w zakładce znajdzie się opis 

Projektu, cel Projektu, zakres planowanych działań projektowych, grup docelowych 

Projektu, wysokość dofinansowania Projektu, okres realizacji Projektu w regionie 

świętokrzyskim itd.; 

 1 zakładka: DLA BENEFICJENTÓW – opis poszczególnych działań projektowych 

wraz z harmonogramem realizacji Projektu, wskazaniem kryteriów umożliwiających 

udział w projekcie wraz z sukcesywnym wskazywaniem Wykonawców 

poszczególnych działań projektowych; 

 1 zakładka DO POBRANIA - Zakładka zawierać będzie pliki do pobrania dla 

potencjalnych beneficjentów Projektu, w tym wzory formularzy i oświadczeń 

związanych z legalizacją pobytu na terenie RP, uczestnictwem w Projekcie.  

 1 zakładka: KONTAKT – zawierać będzie dane teleadresowe Instytucji Realizującej 

oraz Wykonawców poszczególnych działań projektowych; 

 Menu główne pionowe: 

 1 zakładka: AKTUALNOŚCI – opis bieżących przedsięwzięć związanych  

z realizowanym Projektem, wraz z ewentualnymi zdjęciami, elementami 

multimedialnymi (krótkie filmy, spoty); 

 1 zakładka PRZYDATNE STRONY – zawierać będzie skrótowy opis przydatnych 

stron wraz z odnośnikami do tych stron (przekierowanie do strony Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, w tym do danych kontaktowych Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców, zamówień publicznych Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego; strony Migrant, strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, 

strony MSWiA: handelludzmi.eu); 

 1 zakładka MULTIMEDIA – zawierać będzie filmy, spoty oraz zdjęcia z bieżących 

wydarzeń związanych z Projektem; 

n.  Strona będzie wyposażona w licznik odwiedzających – ogólny dla całego okresu realizacji 

Projektu; 

o.  Strona będzie wyposażona w licznik pobrań plików – ogólny dla całego okresu realizacji 

Projektu;  
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p.  Wersje językowe strony – strona internetowa będzie prowadzona w 4 wersjach językowych: 

polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej, w formie wzajemnych odnośników do tych 

wersji, przy czym tłumaczeniom nie podlegają spoty, filmy oraz treści zamieszczane w menu 

głównym pionowym. Tłumaczeniom podlegać będą informacje publikowane w menu 

głównym poziomym. Podstawową wersją językową strony jest wersja polska z możliwością 

przełączenia do pozostałych wymienionych powyżej wersji językowych strony, 

przewidzianych. Wszystkie wersje językowe strony będą ze sobą merytorycznie 

kompatybilne. Tłumaczenie odbywać się będzie na podstawie informacji w j. polskim, 

dostarczanych przez Zamawiającego na wskazany w umowie adres e-mail Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby tłumaczenia wykonywane były przez osoby 

posiadające uprawnienia do wykonywania tłumaczeń z zakresu j.w. Wykonawca 

zobowiązany jest do potwierdzania każdorazowo realizacji usługi tłumaczenia, dostarczając 

Zamawiającemu tłumaczenia wykonane w j. ukraińskim, rosyjskim i angielskim wraz  

z podaniem danych tłumaczy wykonujących tłumaczenia. Dostarczenie Zamawiającemu 

w/w dokumentów przez Wykonawcę następować będzie w okresie realizacji zadania. 

Zamawiający przewiduje tłumaczenie w okresie realizacji Projektu ok. 84 stron (łącznie dla 

wszystkich wersji językowych), przy czym liczba ta może ulec zmniejszeniu; 

 

2. Bieżąca aktualizacja, pozycjonowane i utrzymanie strony internetowej w ramach Projektu 

pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego  

z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zgodnie z przedstawionymi 

poniżej wymogami: 

a. Utrzymanie pozycjonowania strony w przeglądarce Google przez cały okres realizacji 

zadania. Pozycjonowanie strony w przeglądarce Google z wykorzystaniem wyrażeń takich 

jak: FAMI, „Fami Kielce”, „Fami Świętokrzyskie”, „cudzoziemcy” „kursy adaptacyjne dla 

cudzoziemców”,  „kursy językowe dla cudzoziemców w Kielcach”, „Punkt informacyjno-

doradczy dla cudzoziemców”; 

b. Zapewnienie kopii zapasowej strony. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest 

przywrócić zawartość strony do jej ostatniej aktualizacji;  

c. Utrzymanie technicznej poprawności działania strony w okresie realizacji zadania, 

obejmujące usuwanie usterek i awarii w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie będzie przekazywane telefonicznie lub e-mailowo i musi być 

potwierdzone przez obie strony. Po każdorazowym usunięciu usterki Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać print screen(y) strony internetowej FAMI lub zakładek, w których 
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stwierdzono usterkę, potwierdzający(e) usunięcie usterki/awarii oraz dostarczyć plik(i)  

w terminie 2 dni roboczych od daty usunięcia usterki lub awarii na adres e-mail 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza print screeny w formatach: .PNG, .JPEG, .TIFF, 

.GIF lub PDF;  

d. Zapewnienie realizacji tłumaczeń zawartości merytorycznej strony na język: ukraiński, 

rosyjski i angielski w okresie realizacji zadania;  

e. Zamieszczanie informacji na stronie w celu aktualizacji strony, w ciągu 10 dni od dnia 

dostarczenia przez Zamawiającego informacji w j. polskim na adres e-mail Wykonawcy; 

f. Archiwizowanie danych w postaci print screenów zakładek strony internetowej FAMI po 

każdej merytorycznej aktualizacji oraz dostarczanie na adres e-mail Zamawiającego  

w terminie 2 dni roboczych od dnia zaktualizowania strony;   

g. Bieżąca współpraca Wykonawcy z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego;  

h. Wraz z zaakceptowaniem przez Zamawiającego czynności związanych z uruchomieniem 

strony internetowej, Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawa autorskie i majątkowe do 

strony internetowej, jako integralnej całości, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na 

wszystkich polach eksploatacji; 

i. Wykonawca zamieszczać będzie na stronie internetowej wyłącznie treści związane  

z realizowanym Projektem, na podstawie informacji otrzymywanych od Zamawiającego  

z uwzględnieniem realizacji usługi tłumaczeń; 

j. Strona będzie dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu; 

 

 

V.  Termin realizacji zamówienia: 

 

1) Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą, 

przekaże na wskazany w umowie adres e-mail Wykonawcy, informacje do zamieszczenia na 

stronie internetowej dedykowanej FAMI wraz ze wskazaniem lokalizacji dla tych informacji 

(nazwa zakładki); 

2) Uruchomienie strony we wszystkich wymaganych wersjach językowych nastąpi w terminie 

maks. 15 dni roboczych od daty dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji 

do zamieszczenia na stronie. Uruchomienie strony internetowej FAMI Wykonawca 

potwierdzi dostarczając w w/w terminie na wskazany w umowie adres e-mail 

Zamawiającego: print screeny poszczególnych zakładek strony internetowej FAMI, 

potwierdzenie wykupienia domeny oraz ochrony antywirusowej strony FAMI na okres 

realizacji zadania (wyciąg z konta), wykonane tłumaczenia (wersja elektroniczna lub skan 
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tłumaczenia). Powyższe Wykonawca przekaże na adres e-mail Zamawiającego wraz  

z podaniem w treści e-mail adresu strony internetowej FAMI. 

3) Bieżące aktualizowanie informacji na stronie we wszystkich wymaganych wersjach 

językowych następować będzie nie później niż w terminie 10 dni od daty dostarczenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego informacji do zamieszczenia na stronie; 

4) Strona internetowa wygasa po upływie 20-stu pełnych miesięcy, liczonych od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Zamawiający dokonał akceptacji wykonania usługi  

w części IV.1; 

 

 

  


