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Zapytanie ofertowe nr ZO1/MADEM/2015 

Dotyczy Projektu „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność 

magisterska w języku angielskim” realizowanego w ramach programu Fundusz Stypendialny i 

Szkoleniowy, finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z 

Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.  

Przedmiot oferty: 

Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Projektu – w językach polskim oraz angielskim. 

Szczegółowy opis oferty: 

strona internetowa Projektu powinna zawierać: 

 stronę główną Projektu wkomponowaną w stronę jednostki realizującej Projekt. Strona 
główna powinna zawierać: 

o główne informacje o projekcie wraz z danymi kontaktowymi; 
o listę aktywności realizowanych w ramach projektu; 
o listę powiązanych informacji z innych podstron jednostki realizującej Projekt; 
o aktualności oraz ogłoszenia a także postępy prac oraz osiągnięte cele i zrealizowane 

działania; 
o wzory dokumentów oraz informacje o ważnych terminach; 
o stronę dedykowaną procesowi rekrutacji studentów anglojęzycznych; 
o zapytania ofertowe; 
o dokumentację studiów: zasady rekrutacji, plany studiów, terminarz, zasady 

studiowania; 

 zakładkę zawierającą galerię zdjęć umożliwiającą dodawanie materiałów graficznych 
z podziałem na grupy i możliwością nadania opisu każdej z grup; 

 nagłówek zawierający logo projektu, wkomponowany w istniejącą strukturę strony jednostki 
realizującej; 

 możliwość zarządzania danymi na stronie w sposób zintegrowany z istniejącą stroną 
internetową jednostki realizującej Projekt. 
 

Czynności będą wykonane w terminie od 02.03.2015 do 31.05.2016 r. na podstawie umowy zlecenie. 
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Kryteria wyboru stanowić będą: 
 oferta cenowa - waga 100% 

 
Termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie papierowej do dnia 06.02.2015 r., godz. 9:00 
 
Zamawiający:  Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, NIP 712-010-46-51 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty. 
 
 
 
 
Biuro projektu: 
Instytut Informatyki, p. 104  
ul. Nadbystrzycka 36 B, 20-618 Lublin 
tel. +48 81 538 47 65 
 
………………………………………………………………. 

(miejsce składania oferty) 
 

 Kierownik  Projektu  
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