
  

 
Dział Współpracy Międzynarodowej 
DWM.271.6.2020              Kraków, 18 listopada 2020 r. 
 
 
 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
 
 
Dotyczy: zapytania ofertowego w zakresie wykonania, utrzymania, serwisowania i hostingu strony internetowej 

programu CHANSE realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

W dniu 18 listopada 2020 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: 

Pytanie 1. dot. Pkt. 1.1 e) SOPZ: Przy projektowaniu strony internetowej Wykonawca będzie stosował 

zatwierdzone i przekazane przez Zamawiającego logo projektu oraz projekt wizualny strony internetowej - 

proszę o informację czy macie Państwo gotowy projekt graficzny strony?  

Czy na tym etapie możemy otrzymać do niego dostęp? 

Odpowiedź: 

Logotyp oraz projekt wizualny strony internetowej zostaną przekazane Wykonawcy po jego wyborze. 

 

Pytanie 2. dot. Pkt. 1.3. g) SOPZ: Wbudowana interaktywna mapa powiązana z opisami instytucji partnerskich: 

Proszę o określenie co mamy rozumieć pod pojęciem "interaktywna" (mile widziany przykład takiej mapy) 

Odpowiedź: 

Mapa Europy z zaznaczonymi instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie. Po najechaniu myszką na 

dany kraj powinna pojawić się nazwa/logotyp instytucji, po kliknięciu przekierować do podstrony z opisem 

instytucji. 

 

Pytanie 3. dot. Pkt. 1.3 h) SOPZ: Wbudowany interaktywny kalendarz z możliwością dodawania/ usuwania 

wydarzeń”  

Proszę o określenie co mamy rozumieć pod pojęciem "interaktywny" (mile widziany przykład takiego kalendarza) 

Odpowiedź: 

Kalendarz z możliwością wprowadzania wydarzeń (nazwa, data i miejsce wydarzenia), które po kliknięciu będą 

przekierowywać do linku zewnętrznego tego wydarzenia i/lub podstrony w ramach strony. 

 

Pytanie 4. dot. Pkt. 1.2 c) SOPZ: Zgodność strony ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA lub wyższym 

Wyższy oznacza poziom AAA czy przejście na WCAG 2.1.? 



  

 
 

Odpowiedź: 

Oznacza to przejście na poziom WCAG 2.1 

 

Pytanie 5.  

Proszę o informację czy po naszej stronie mamy również założyć wprowadzenie przygotowanych przez Państwa 

treści do strony? O jakiej ilości mówimy?  

Odpowiedź: 

Na I Etapie budowania strony możliwość wypełnienia treści Lorem ipsum. Po zaakceptowaniu gotowego projektu 

strony i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego treści wypełni Zamawiający. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają warunków określonych w Zapytaniu ofertowym. 

 


