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Gryfino, 25 marca 2013 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  zwraca się 

z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającej na przebudowie strony internetowej LGD DIROW 

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Zamawiający: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
ul. Krasińskiego 85 
74 – 100 Gryfino 
tel./fax. 91  419 08 91, 516 196 740  
e-mail: biurodirow@gmail.com 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zlecenia polegającego na przebudowie istniejącej witryny internetowej 
Stowarzyszenia DIROW. Przebudowa witryny internetowej dotyczy poprawy funkcjonalności i dostępności 
witryny, w tym wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych oraz zaprojektowania nowej szaty graficznej 
istniejącej strony Stowarzyszenia www.dirow.pl. 
Zmiany i aktualizacje dotyczą głównie: 
- dostosowania szaty graficznej na stronie do Księgi wizualizacji DIROW; 
- zmiany w układzie graficznym witryny internetowej w celu poprawienia jej dostępności i użyteczności; 
- dostosowania witryny internetowej do urządzeń mobilnych oraz wiodących przeglądarek: Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera; 
- przystosowania witryny do współpracy z narzędziami społecznościowymi: Facebook, Tweeter, Google +; 
- poprawienia SEO witryny internetowej (przyjazne adresy URL, znaczniki HTML); 
- dodania nowych działów (dla sektora publicznego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych); 
- dodania nowych formularzy na witrynie (formularza kontaktowego, zgłoszeniowego, ankietowego); 
- modyfikacji systemu zarządzania treścią witryny CMS (witryna opiera się o Wordpress) oraz części 
administracyjnej; 
- modyfikacja skryptu obsługującego galerię; 
- przeszkolenie pracowników Biura z zakresu obsługi strony (wprowadzanie treści i zmian). 

 

 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (netto oraz brutto), w tym ceny jednostkowe 
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 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 maj - sierpień 2013 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Joanna Kina 

adres e-mail: lgd.kina@gmail.com 

nr tel: 91 419 08 91  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 03.04.2013 r.   

6. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

7. Oferta powinna być dostarczona: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com lub 

 na adres zleceniodawcy (liczy się data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego) lub 

 osobiście w biurze Zleceniodawcy - ul. Krasińskiego 85, 74-100 Gryfino. 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

- portfolio (max 10 stron w formacie pdf lub w wersji papierowej lub w postaci linku) – 50% 

- cenę – 50% 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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