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SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 

I ORTOPEDII 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
                    Kraków, 16.10.2016 r. 

 

Znak postępowania: A.I. 24-2-21/18 

OGŁOSZENIE 

 

Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

Al. Modrzewiowa 22 

30 – 224 Kraków  

 

ogłasza  

konkurs na wykonanie projektu oraz wdrożenie serwisu internetowego, opartego na technologii CMS 

wraz z przystosowaniem do wymogów WCAG 2.0 oraz migracją treści z istniejącego serwisu 

(www.kcr.pl)nr sprawy A.I. 24-2-21/18 

 

 

 

 1.Przedmiot zamówienia:  wykonanie projektu oraz wdrożenie serwisu internetowego, opartego na 

technologii CMS wraz z przystosowaniem do wymogów WCAG 2.0 oraz migracją treści z 

istniejącego serwisu  

Technologia: 

 

Serwis zrealizowany na bazie Wolnego Oprogramowania CMS (Wordpress, Joomla, Drupal) w 

oparciu o technologie: HTML5, CSS3, PHP, MySQL, JavaScript 

 

Szata graficzna zaprojektowana w technice responsywnej (RWD), umożliwiająca dostosowanie 

Serwisu do rozdzielczości desktopowych i mobilnych. 

 

Przy budowie serwisu należy zastosować mechanizmy (pluginy), służące zabezpieczeniu oraz 

optymalizacji serwisu: 

- optymalizacja strony pod kątem SEO 

- pełny backup strony oraz bazy danych 

- zabezpieczenie strony pod kątem botów 

 

  

Optymalizacja witryny oraz implementacja serwisów wspomagających monitoring, pozycjonowanie 

strony i zabezpieczających 

 

• Wygenerowanie mapy strony xml dla robotów wyszukiwarek 

• Podłączenie Google Analytics 

• Dodanie witryny do usługi Google Search Console (zgłoszenie wygenerowanej wcześniej mapy 

strony, obserwacja postępu indeksowania przez Google) 

• Badanie jakości/szybkości strony w Google PageSpeed Insights oraz GTmetrix 

• W razie możliwości hostingu optymalizacja plik .htaccess (włączenie kompresji gzip po stronie 

serwera, ustalanie dat wygaśnięcia elementów) - poprawienie szybkości ładowania witryny 
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Serwis CMS winien umożliwiać: 

 

- edycji treści poszczególnych podstron: tytuły, podtytuły, leady, zdjęcia, galerie, video 

- uploadowania plików pdf, zip 

- wstawiania hiperlinków 

- dodawania/usuwania grafik do slidera 

- tworzenie dodatkowych kont administratorów 

 

Serwis internetowy powinien spełniać wszelkie kryteria opisane w standardzie WCAG 2.0 

(przystosowanie Serwisu dla osób niepełnosprawnych) 

  

 

Serwis internetowy nie powinien posiadać ograniczeń co do możliwości publikacji treści, zapewnionych 

przez Wolne Oprogramowanie typu CMS (Drupal, Joomla, Wordpress), które może zostać 

wykorzystane w ww. projekcie. 

 

Po stronie Wykonawcy leży pełna migracja treści z istniejącego Serwisu (www.kcr.pl) do nowego,   

stworzonego przez Wykonawcę, Serwisu. 

 

2. Wymagania: udokumentowanie minimalnie 5 wdrożeń serwisów internetowych spełniających  

kryteria (CMS, WCAG 2.0)” .3.  

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie 

zamówienia: dostępne będą w siedzibie KCRiO przy al. Modrzewiowej 22, pokój nr 11 (I piętro), od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 oraz na stronie internetowej  www.kcr.pl 

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

 5. Przygotowanie oferty: 

5.1.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty powoduje odrzucenie ofert. 

5.2. Wymagane dokumenty: 

A. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

B. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

składania ofert (CEIDG, KRS) 

C. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

D. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu albo do reprezentowania 

Oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Oferenta w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 

reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

 

6. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Oferenta na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie za 

zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta). Wydruki z rejestrów nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.  

W przypadku Pełnomocnictw dokument musi być przedłożony wyłącznie w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

 

 

7. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (na 

maszynie, komputerze lub czytelnie ręcznie), w języku polskim oraz podpisana przez osoby 

upoważnione/ą do reprezentowania Oferenta. 

http://www.kcr.pl/
http://www.kcr.pl/
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8 Termin związania ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

9 W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów wskazanych w pkt. 5.2. Zamawiający `

  wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków we wskazanym przez siebie terminie. 

Nieuzupełnienie braków w terminie powoduje odrzucenie oferty. Brak w ofercie Formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 powoduje odrzucenie oferty bez wzywania. 

10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na 

kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:  

 

 

 

 

„Nazwa i adres Wykonawcy 

 znak sprawy A.I. 24-2-21/18 

Oferta na wykonanie strony internetowej”  

 

 

 

11. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy złożyć do dnia 23.10.2018 r. do godz. 11.00 do Sekretariatu Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.00 

Otwarcie ofert: nastąpi 23.10.2018r. o godz. 11.30 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji                  

i Ortopedii, Budynek nr 4, Al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków. 

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie KCRiO przy al. Modrzewiowej 22 do dnia 

26.10.2018 r. 

 

 12.Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: o wynikach konkursu 

Zamawiający poinformuje faksowo, e-mailem lub listownie Oferentów biorących udział w konkursie 

oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 4. 

 

13. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu 

ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert 

 


