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PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY NA PROJEKT GRAFICZNY STRONY WATCHDOG.ORG.PL 

(dot. zapytania ofertowego nr 01/01/2014) 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Oznaczenie Zamawiającego: 

 

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska 

Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

NIP: 526 284 28 72, REGON: 015690020, KRS: 0000181348 

 

§2 Przedmiot konkursu 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie Wykonawcy, którego Zamawiający zaprosi do negocjacji i zawrze umowę na 

wykonanie projektu graficznego strony www.watchdog.org.pl. 

 

2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie graficzne strony www.watchdog.org.pl 

 

3. Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu: 

1) projektu szaty graficznej strony głównej oraz wszystkich podstron portalu www.watchdog.org.pl 

2) projektu graficznego wszystkich elementów portalu www.watchdog.org.pl (w szczególności: 

winiety/logotypu strony oraz innych: kalendarz/panel eventów, formularz rejestracji użytkowników, 

wyszukiwarka, galeria zdjęć, newsletter, oznaczenie przejść do stron: w języku angielskim, w kontraście, z 

materiałami w języku migowym – szczegółowy zakres wskazany będzie w zawartej umowie). 

 

4. Wszystkie grafiki powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w formacie spłaszczone PSD oraz warstwowe 

PSD (każdej strony) oraz podglądowe widoki dla każdej podstrony w jednym z powszechnie stosowanych 

formatów graficznych (png lub jpg), bądź pdf. 

 

5. Przy projektowaniu strony Wykonawca powinien zwrócić uwagę na: 

1) Zaprojektowanie przestrzeni na dole każdej strony/podstrony na stopkę z informacją, kto prowadzi stronę, 

kto sponsoruje to działanie wraz z przekazanymi logami oraz oznaczenie (CC BY-SA 3.0 PL). 

2) Zaprojektowanie przestrzeni na banery; 

3) Uwzględnienie następujących elementów strony: kalendarz/panel eventów, wyszukiwarka itp. 

4) Odpowiednie wyeksponowanie logo Zleceniodawcy; 

 

6. Projekt graficzny powinien być zgodny z zasadami web-usability oraz web-accessibility. 

 

§3 Termin nadsyłania ofert  

 

1. Zamawiający ustala termin przedłożenia ofert do 20 stycznia 2014 r. do godz. 14:00.  

2. Oferta powinna być zgodna z treścią zapytania ofertowego nr 01/01/2014 i zawierać w szczególności: 

1) Cenę brutto za całkowite wykonanie projektu graficznego strony. 

2) Przedstawienie zrealizowanych już projektów graficznych stron internetowych (min. 3). 

3) Dane kontaktowe Wykonawcy 
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3.Miejsce składania ofert:  

Biuro stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02 – 605 Warszawa lub na 

adres mejlowy: joanna.gucman@siecobywatelska.pl. 

 

 

§4 Kryteria oceny i wybór ofert 

1. Ocena ofert nastąpi na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena 

2) Zrealizowane projekty graficzne Wykonawcy –pod uwagę wzięte zostaną estetyka oraz web-usability, 

web-accessibility. 

2. Wyboru oferty dokona Komisja konkursowa w składzie: 

JoannnaGucman-Muż – opiekunka strony www.watchdog.org.pl 

Katarzyna Batko-Tołuć – wiceprezeska i Dyrektorka Programowa Stowarzyszenia 

Agnieszka Podgórska - koordynatorka projektu 

Michał Henzler – specjalista ds. komunikacji 

 

3. Ogłoszenie wyników konkursu i zaproszenie wybranego Wykonawcy do negocjacji nastąpi do 27 stycznia 

2014 r. 

4. Podpisanie umowy i realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po 27 stycznia 2014 r. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny. 

 


