
 
 
 

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
DEPARTAMENT POśYTKU PUBLICZNEGO 

 

 

Zbudowanie oraz utrzymanie strony internetowej poświęconej obchodom Europejskiego 
Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską 2011 w Polsce. 

 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Tło  
 

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 
2011 ustanowiono Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność 
Obywatelską, zwanego dalej ERW 2011. Krajowym  Organem Koordynującym dla ERW 
2011 (KOK) zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), natomiast komórką 
organizacyjną odpowiedzialną za prace nad przygotowaniem i wdroŜeniem Krajowego Planu 
Działania dla ERW 2011 w Polsce  (KPD ERW 2011) jest Departament PoŜytku Publicznego 
(DPP).  

Jednym z istotnych elementów przewidzianej w KPD ERW 2011 kampanii komunikacyjnej 
ERW 2011 w Polsce jest zbudowanie oraz utrzymanie strony internetowej ERW 2011 w 
Polsce. 

W związku z powyŜszym zachodzi potrzeba stworzenia odrębnej strony internetowej 
poświęconej obchodom ERW 2011 w Polsce, która umoŜliwi szerokie i efektywne 
propagowanie priorytetów i przesłania Roku oraz przekazywanie wszelkich istotnych 
informacji związanych z obchodami Roku. 

 

2. Zleceniodawca  
 

Departament PoŜytku Publicznego 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie oraz utrzymanie strony internetowej poświęconej 
obchodom ERW 2011 w Polsce. Przed przystąpieniem do składania ofert konieczne jest 
zapoznanie się z KPD ERW 2011 dostępnym pod adresem 
www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/PD_ERW_2011_KSE.pdf, w części poświęconej 
strategii komunikacyjnej. 

Zakres prac: 

• wykupienie domeny dla strony internetowej ERW 2011 w Polsce 
• zbudowanie strony internetowej ERW 2011 w Polsce (takŜe w wersji tekstowej 

dla słabo widzących oraz wersji anglojęzycznej) oraz przygotowanie projektu 
graficznego strony internetowej spójnego z pozostałymi narzędziami kampanii 
komunikacyjnej ERW 2011 w Polsce; 

• hosting strony internetowej ERW 2011 w Polsce; 
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• ekspozycja nazwy wydarzenia oraz logo ERW 2011 (wersji angielskiej i 
polskiej), logo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, logo Departamentu 
PoŜytku Publicznego; 

• stworzenie stałych zakładek tematycznych i elementów o stałych tytułach: 
1. ERW 2011 w Polsce i Europie 
2. Kalendarium wydarzeń (uwzględni wydarzenia organizowane 

przez KOK, zaś poszczególni partnerzy dostarczą opisów swoich 
działań – zwłaszcza działania uwzględnione w Krajowym Planie 
Działania dla ERW 2011 w Polsce);  

3. Wolontariat w badaniach (dokumenty, raporty, opracowania – 
takŜe dostarczane przez partnerów); 

4. Dobre praktyki (jak wyŜej,  gromadzenie oraz promocja dobrych 
rozwiązań w obszarze wolontariatu); 

5. Ja - wolontariusz (zakładka prezentująca sylwetki „zwykłych” 
wolontariuszy, opisująca ich historie oraz bieŜące zaangaŜowanie 
w działania pro bono); 

6. Ambasadorowie ERW 2011/ Komitet Honorowy ERW 2011 
(zakładka prezentująca sylwetki Ambasadorów oraz członków 
Komitetu  - imię, nazwisko, wizerunek, wywiad, sylwetka itp.); 

7. Organizacje partnerskie (linki do stron internetowych wraz z 
krótkim opisem organizacji, ewentualnie logo); 

8. Jesteśmy na Facebooku! (linki wraz z ikonkami do portali 
internetowych, w ramach których będzie promowany ERW 2011); 
Zleceniobiorca zapewni tutaj takŜe przestrzeń dla umieszczania 
informacji o profilach ERW 2011 prowadzonych na portalach 
społecznościowych w nurcie social media przez podmioty 
wyłonione przez Zleceniodawcę w okresie późniejszym w drodze 
otwartego konkursu ofert do prowadzenia kampanii w tym 
zakresie. 

9. Materiały do pobrania (materiały promocyjne itp.); 
10. Newsletter 
11. Forum 
12. FAQ 
13. Linki  
14. Kontakt  

• PowyŜsze punkty stanowią minimum. Zakłada się moŜliwość rozbudowy 
strony o stosowne dodatki; 

• Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk odwiedzin strony, 
co najmniej w ujęciu tygodniowym oraz mapy kliknięć oraz udostępniania ich 
do wiadomości Zamawiającego; 
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• Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w 
zakresie administrowania strony internetowej ERW 2011 w Polsce. Ponadto, 
wykonawca przygotuje Instrukcję obsługi strony dostępną dla pracowników; 

• Wykonawca zapewni świadczenie pomocy technicznej w wymiarze co 
najmniej 5 godzin w skali miesiąca. 

 
Cechy charakterystyczne strony internetowej: 

� łatwość obsługi i wyszukiwania umieszczonych na stronie informacji przez 
uŜytkowników; strona powinna być przyjazna, czytelna, intuicyjna dla odbiorcy w 
kaŜdym wieku; 

�  intuicyjny i prosty mechanizm redagowania treści oraz jej formatowania i tworzenia 
poszczególnych elementów strony internetowej przez administratorów oraz 
redaktorów; 

� moŜliwość dla autoryzowanych osób uprawnionych – przedstawicieli Zleceniodawcy 
– samodzielnego rozszerzania menu i poszczególnych zakładek, funkcja dodawania 
nowych danych do istniejących, tworzenia nowych podstron, zakładek, zarządzanie 
treścią i grafiką, ich układem, szeregowaniem, itp.; redagowanie serwisu poprzez 
dostęp z poziomu przeglądarki internetowej; 

� załączanie dokumentów w plikach .pdf i .doc lub pokrewnych; 

 

4. Termin realizacji zadania 

Departament PoŜytku Publicznego zobowiązuje Wykonawcę do stworzenia strony internetowej w 
przeciągu 3 tygodni od daty zawarcia umowy i objęcie hostingiem do dnia 31.12.2011 r.  

5. Oferta 
 
Podmiot powinien złoŜyć ofertę zawierającą: 

� dane dotyczące oferenta (pełna nazwa, forma prawna, dokładny adres, telefon, e-mail, 
dane kontaktowe do osoby upowaŜnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień 
dotyczących oferty); 

� kosztorys – wycenę realizacji zadań będących przedmiotem zamówienia: ogółem 
brutto oraz z podziałem na rodzaj wydatku; 

� wstępny harmonogram prac, 

� wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (z podaniem ich przedmiotu i 
odbiorców). 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo negocjowania ostatecznej 
ceny usługi, w dostosowaniu do posiadanych środków finansowych. 
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6. Termin składania ofert 
 
Oferty naleŜy przesłać na adres Departamentu PoŜytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„Strona internetowa ERW 2011” oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl w terminie do dnia 15.11.2010 r. (decyduje data wpływu). 
 

8. Kontakt 

 
Wszelkich informacji udziela Andrzej Radniecki: 
e-mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl,  tel.: (022) 693 – 47 – 34. 
 
Informacje na temat obchodów ERW 2011 dostępne są na stronie internetowej Departamentu 
PoŜytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl w zakładce „Wolontariat” oraz na stronie 
internetowej www.eyvolunteering.eu/. 


