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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 17 listopada 2020 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: 

Pytanie 1. dot. Pkt. 1.3 d) SOPZ: Strona musi uwzględniać dostępność dla osób niewidomych, niedowidzących 

oraz z dysfunkcjami ruchu, uwzględniając „responsywność”: 

Prosimy o informację, czy oczekują Państwo zgodności z WCAG (m. in. przygotowanie strony w taki sposób, aby 

poradziły sobie z nimi interpretatory Breille'a / syntezatory mowy) czy oczekują Państwo również przygotowania 

nagrań głosowych poszczególnych treści dostępnych w serwisie w języku angielskim? 

Odpowiedź: 

Oczekiwany standard WCAG, nagrania głosowe nie będą przygotowywane. 

 

Pytanie 2. dot. Pkt. 1.3. i) SOPZ: Statystyki odwiedzin strony: 

Czy dopuszczają Państwo implementację google analytics? Dostęp do statystyk tylko dla administratorów serwisu. 

Odpowiedź: 

Implementacja Google Analytics jest dopuszczalna. 

 

Pytanie 3. dot. Pkt. 1.5 f) i g): Komunikator – czat tekstowy; Możliwość przesyłania prywatnych wiadomości do 

innych użytkowników; 

Proszę o doprecyzowanie wymagania - czym mają się różnić te funkcje, jaki jest kontekst wykorzystania 
powyższych? 

Odpowiedź: 

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników strony. Celem umożliwienie bezpośredniego kontaktu 

między zalogowanymi użytkownikami. 

 

Pytanie 4. dot. Pkt. 2: Serwisowanie, hosting i utrzymanie strony internetowej do dnia 31.12.2021r. 

Jaki ruch Państwo przewidują? Ile odsłon w skali dnia, ilu unikalnych użytkowników? Jaka będzie szacunkowa 

objętość materiałów na stronie (zdjęć/wideo/dokumentów)? 



  

 
Odpowiedź: 

Przewidywany średni dzienny ruch na stronie to kilkunastu-kilkudziesięciu użytkowników. W momencie 

ogłoszenia informacji o naborze konkursowym, przewidywany wzrost do kilkuset użytkowników dziennie. 

Szacunkowa objętość publikowanych materiałów nie powinna przekroczyć 5gb danych w okresie do 31.12.2021.  

 

Pytanie 5. dot. Pkt. 2: Serwisowanie, hosting i utrzymanie strony internetowej do dnia 31.12.2021r.: 

c) wspomina o poczcie - ile skrzynek i o jakiej pojemności? 

Odpowiedź: 

Planowane jest utworzenie 1 skrzynki pocztowej dla Serwisu, w celu komunikacji newsletterowej oraz wysyłania 

zaproszeń do rejestracji na zamkniętą podstronę dla wybranych użytkowników. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają warunków określonych w Zapytaniu ofertowym. 

 


