Załącznik nr 6
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Część 1: Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, serwis, obsługa wraz
z przeszkoleniem pracowników Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji
Drohiczyńskiej Zintegrowanej Platformy Cyfrowej Edukacji Ekologicznej oraz
tworzenie i obsługa profilu na platformie społecznościowej facebook.com
a) W ramach realizacji Części 1 przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga
wykonania następujących czynności w ramach zadań:
Zadanie 1. Zintegrowana Platforma Cyfrowa Edukacji Ekologicznej z modułem
e-learning – pełna funkcjonalność z możliwością samodzielnej obsługi przez
Zamawiającego
Zamawiający wymaga:
- opracowania analizy wymagań i funkcjonalności platformy oraz wszystkich
dodatkowych narzędzi platformy
- wdrożenia wybranego przez Zamawiającego projektu graficznego platformy,
- zainstalowania platformy wraz z narzędziami na serwerze zgodnie z aktualnymi
wymaganiami systemów oraz narzędzi wyświetlających w internecie
- testowania działania i funkcji wdrożonej platformy
- przeszkolenia kadry Zamawiającego z zakresu obsługi Platformy
- opracowania i wdrożenia dedykowanego modułu do prowadzenia szkoleń,
wykładów w formie transmisji live streaming
- opracowania i wdrożenia systemu umożliwiającego zaplanowanie np.: wykładu,
przypisanie go do zainteresowanej grupy docelowej oraz wysłanie
spersonalizowanych zaproszeń
- opracowania i wdrożenia systemu umożliwiającego przeprowadzenie wielu
,,wykładów” w jednym momencie
- opracowania i wdrożenia systemu umożliwiającego nagranie materiału video oraz
prześledzenie uczestnictwa w wydarzeniu
- opracowania i wdrożenia modułu obsługującego webinary, umożliwiającego
prowadzenie moderowanej sesji pytań i odpowiedzi, który po zakończonym
wykładzie
daje
możliwość
przekierowania
użytkownika
na
stronę
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z podziękowaniem, na której można zamieścić notatki, dodatkowe materiały
i zadania
opracowania i wdrożenia systemu administracyjnego pozwalającego na tworzenie
grup, przypisywanie im treści i materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej
opracowania i wdrożenia systemu zaopatrzonego w rozbudowany moduł
komunikacji – umożliwiającego kontakt za pomocą wiadomości/powiadomień
e-mail, przypomnień i komunikatów za pomocą SMS oraz swobodną dyskusję
na zasadzie podobnej do forum czy internetowej grupy dyskusyjnej
dostarczenia i wdrożenia spersonalizowanego system CMS (Content Management
System- system zarządzania treścią w serwisie) z rozbudowaną opcją redagowania
treści – możliwością dowolnego budowania struktury drzewa artykułów, osadzania
materiałów graficznych czy video oraz ustalania poziomu dostępu do artykułów
opracowania i wdrożenia systemu z pełną kontrolą nad systemem społeczności
internetowej budowanej na zasadzie grup z otwartym lub zamkniętym dostępem
opracowania i wdrożenia biblioteki materiałów: foto, video, audio, dokumentów
tekstowych z możliwością dostępu online (w czasie rzeczywistym) i on demand
(na żądanie)
opracowania i wdrożenia modułu części społecznościowej powiązanej
z największymi serwisami społecznościowymi dostępnymi na rynku min: Facebook,
Pintrest, Instgram ,Twitter
opracowania i wdrożenia narzędzi umożliwiających analizy ruchu odbiorców
w platformie w czasie rzeczywistym oraz umożliwiającego analizę statystyczną
odbiorców i działań przez nich podejmowanych na platformie
opracowania i wdrożenia zabezpieczeń SSL
rejestracji bazy danych w systemie GIODO

Zadanie 2. Hosting platformy
Zamawiajacy wymaga zapewnienienia odpowiednich warunków i narzędzi do poprawnego
i bezawaryjnego funkcjonowania platformy w okresie jej użytkowania w szczególności:
dostarczenia serwera z pojemnością i szybkością transferu zapewniającgo
właściwe funkcjonowanie platformy i narzędzi wskazanych w punkcie powyżej
streamingu video o parametrach min: współdzielonego, przepustowość 800
kbps, transfer 3TB, pojemność dysku 500GB
opracowania i wdrożenia systemu CMS (content management system)
działającego 24/7 wraz z bieżącą aktualizacją
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opracowania i wdrożenia systemu/ aplikacji do wysyłki wiadomości SMS oraz
newsletter wraz z bieżącą aktualizacją. Limit wysyłanych miesięcznie wiadomości
SMS: 10 000. Limit wysyłanych miesięcznie wiadomości e-mail: 100 000.
dostarczenia Certyfikatu SSL na okres wynikający z umowy do niniejszego
Zapytania.

Zadanie 3. Serwis techniczny i administracyjny platformy
Zamawiający w tym zakresie wymaga:
- dostarczenia system udostępnionego Zamawiającemu poprzez który będą zgłaszane: błędy
i awarie oraz poprawki do funkcjonowania platformy.
- bieżącej obsługi platformy w szczególności: usuwanie wszystkich błędów zgłoszonych
przez Zamawiającego lub zidentyfikowanych przez Wykonawcę, zakładanie kont
użytkowników, tworzenie baz danych, nadawanie uprawnień użytkownikom.
- obsługi administracyjnej i serwisowej w skali 100 godzin tygodniowo
- reakcji/ obsługi administracyjnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia
- biężącej obsługi technicznej platformy (awarie, błędy, aktualizacje oprogramowania,
administracja
zdarzeń,
obsługa
bazo-danowa,
administracja
bieżąca,
wprowadzanie/modyfikacja nowych funkcjonalności, reakcje na zgłoszenia z zewnątrz,
administracji kopii zapasowych/backup)
Zadanie 4. Opracowanie i wykonanie zawartości multimedialnej platformy
Zamawiający wymaga:
- opracowania min. 12 scenariuszy promocyjnych materiałów video o długości min. 180
sekund każdy
- realizacja i emisja zaakceptownaych scenariuszy promocyjnych materiałów video
- archiwizacja cyfrowa zrealizowanych promocyjnych materiałów video
- opracowania min. 12 scenariuszy webinarów ,,szkoleń w czasie rzeczywistym” o długości
min 30 min każdy
- realizacji wraz z emisją zaakceptownaych scenariuszy webinar
- archiwizacji cyfrowej zrealizowanych webinar
- tworzenia zawartości promocyjnej w postaci reklam (bannerów) zachęcających
do odwiedzenia poszczególnych sekcji platformy min. 10 kreacji w okresie realizacji
zadania
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Zadanie 5. Stworzenie i obsługa profilu na platformie społecznościowej facebook.com
Zamawiający wymaga:
- tworzenia i obsługi w okresie realizacji zadania profilu społecznościowego projektu
w serwisie www.facebook.com.
- zamieszczania min. 20 wpisów/artykułów (postów) tygodniowo przy czym 50%
wpisów/artykułów (postów) powinno dotyczyć treści związanych z realizowanym przez
Zamawiającego projektem.
- prowadzenia działań promocyjnych na obsługiwanym profilu, których celem będzie
pozyskanie mi.n. 10000 polubień profilu (like) w okresie realizacji zadania.
- prowadzenia kampanii reklamowych z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez
serwis wspomagających działania informacyjne prowadzone w tym medium.
Część 2 Edukacja przez pro-mocję – kampania edukacyjno – promocyjna w prasie i sieci
internet w ramach projektu "Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla
środowiska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 - 2020.
Zadanie 1. Płatne ogłoszenia prasowe
Zamawiający wymaga:
- zakupu min. 30 powierzchni reklamowych w prasie (dziennik, tygodnik, dwutygodnik,
miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik) o zasięgu co najmniej lokalnym o tematyce
związanej z realizowanym projektem (ekologia/natura/ ochrona środowiska, edukacja,
społeczności lokalne, społeczeństwo, młodzież, społeczna nauka kościoła)
- osiągnięcia zasięgu płatnych ogłoszeń prasowych - co najmniej 800 000 odbiorców.
- minimalny format reklamy prasowej w czasopismach o formacie (lub formacie zbliżonym):

A5 - minimalnie 1 cała strona

A4 - minimalnie 1/2 całej strony

A3 - minimalnie 1/3 całej strony
Zadanie 2. Kampania w internecie - Banery i display w sieci internet
Zamawiający wymaga:
- zakupu powierzchni reklamowej służącej do emisji min. 1 mln bannerów rozliczanych
w systemie CPC (cost per clik).
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- Emisji banerów w serwisach o tematyce związanej z realizowanym projektem
(ekologia/natura/ ochrona środowiska, edukacja, społeczności lokalne, społeczeństwo,
młodzież, społeczna nauka kościoła),
- minimalny format banneru: 750x200px
b) Wykonawca wraz z kompletnym kodem źródłowym i pełną kopią bezpieczeństwa
serwisu musi przekazać Zamawiającemu nieodpłatnie w formie odrębnych
dokumentów wszystkie licencje niezbędne do prawidłowego działania serwisu,
umożliwiające szybką zmianę dostawcy usług hostingowych oraz uruchomienie
z zachowaniem gwarantowanej jakości usług hostingowych.
c) W
ramach
realizacji
przedmiotu
zamówienia
Wykonawca
przeniesie
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do wyników prac powstałych
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników prac, o których mowa w ust.
1 obejmuje wszelkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji. Z chwilą
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający nabywa na własność
wszystkie mogące stanowić przedmiot prawa autorskiego, wyniki prac powstałych
w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
d) Serwis przedstawiony do odbioru końcowego powinien być zgodny ze standardami:
W3C (World Wide Web Consortium), Responsive Web Design (RWD), Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).
e) Dostarczony system musi być zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi
wpływ na jego działanie i realizowaną funkcjonalność na dzień złożenia oferty. System
musi spełniać wymagania określone w poniższych ustawach: Standardami W3C
(HTML 5 i CSS 3), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.
Nr 144 poz. 1204 ze zm.); ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926 ze zm.); ustawa o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402
ze zm.).
f) Wykonawca udzieli Zamawiającemu dwuletniej gwarancji jakości na przedmiot
zamówienia w części dotyczącej: Zaprojektowania, dostarczenia, zainstalowania,
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serwisu, obsługi wraz z przeszkoleniem pracowników Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Diecezji Drohi-czyńskiej z zakresu Zintegrowanej Platformy Cyfrowej
Edukacji Ekologicznej począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od gwarancji
udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez
producenta.
g) W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny
obejmujący naprawy, naprawę uszkodzonych lub zużytych części podzespołów
lub odpowiednio przywrócenie funkcjonalności podzespołów i oprogramowania oraz
współdziałających aplikacji.
h) Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi
za wady fizyczne oraz wady prawne dostarczanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest do ich usunięcia w terminie uzasadnionym względami technicznymi, nie później
niż w ciągu 7 dni, na swój koszt i ryzyko.
i) Wykonawca przedstawi na koniec realizacji zadania dokument potwierdzający liczbę
141 000 zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Zintegrowanej
Platformy Cyfrowej Edukacji Ekologicznej.
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