Nazwa, adres oferenta, tel.:

Łódź, dnia …...

Formularz ofertowy
W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania strony internetowej projektu
w ramach umowy cywilno-prawnej
(Główne założenia: strona internetowa z możliwością edycji treści i dodatkowymi
funkcjonalnościami. Portal informacyjny z możliwością wyboru języka, tablicą ogłoszeń,
newsami, galerią zdjęć, podział strony na menu lewostronne i centralny panel główny, który
zawiera treści, linki, pliki graficzne. W nagłówku strony umieszczone logotypy: loga UE,
POKL, promuje łódzkie oraz logo projektu. W stopce strony umieszczone logotypy (loga
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, UŁ oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu. Główna strona
powinna zawierać „aktualności” wzbogacone o miniaturkę zdjęcia.
Menu:
1. Wygląd
a) Menu lewe rozwijalne – prosta animacja
2. Funkcje
a) Menu posiada 3 poziomy zagłębień wg wzoru: „O projekcie” – „Zespół projektu”
– „Jan Kowalski”,
b) Menu jest edytowalne pod względem liczby oraz treści każdego z „przycisków”.
Oznacza to, iż Administrator ma możliwość wyłączenia niepotrzebnych
elementów strony (wyłączenie nie powoduje utraty zapisanych danych na
podstronach). Za pośrednictwem panelu administracyjnego istnieje również
możliwość edycji nazw poszczególnych przycisków,
c) Maksymalna liczba pozycji I poziomu wynosi 20, drugiego i trzeciego – po 10 (za
wyjątkiem podstrony „Galeria” – opisano w punkcie 4),
d) W przypadku podpięcia II poziomu zagłębienia, I poziom posiada graficzną
informację o takim fakcie,
e) Menu w części zawiera wstępnie przygotowane przez Wykonawcę strony,
f) „Aktualności” – podpięte do newsów, wyświetlane na głównej stronie w formie
nagłówków,
g) „Galeria” – w I poziomie zagłębienia – miniaturki linkujące do poszczególnych
galerii (II poziom zagłębienia, możliwość wstawienia co najmniej 20 galerii),

h) „Kontakt” – podstrona wzbogacona o mapkę, na której wskazano lokalizację Biura
Projektu oraz zaangażowanych w realizację Wydziałów.
Specyfika stron edytowalnych:
1. Możliwość dodawania plików (jpg, pdf, doc,xls) w obszarze centralnego panelu
głównego,
2. Możliwość formatowania tekstu w edytorze on-line (edycja w zakresie: wielkość
czcionki, rodzaj, kolor, wstawianie wypunktowania, pogrubienie, kursywa,
podkreślenie), funkcja „cofnij” (ctrl+z),
3. Możliwość zmiany kolejności wstawionych fotografii w sposób umożliwiający
efektywne zarządzanie plikami przy ich większej liczbie)
w ramach projektu „Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży
zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” realizowanym przez
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
przedstawiam następującą wycenę usługi:
Cena brutto: ………………………………… zł
Oświadczam, że posiadam doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji opisanego
zadania.

Podpis osoby upoważnionej

