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Załącznik nr 3 [Załącznik do Umowy] 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 ZAŁOŻENIA STRONY INTERNETOWEJ – PLATFORMY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ :  

Forum Dziekanaty – Forum Międzynarodowe  

I.  Założenia ogólne: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie strony 

internetowej/platformy wymiany doświadczeń (zwanego dalej „platformą” lub „platformą 

wymiany doświadczeń”) z wykorzystaniem treści dostępnych na istniejącej strony internetowej 

http://dziekanaty.pl/. Platforma wymiany doświadczeń będzie funkcjonować na serwerze Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), pod domeną należącą do SGH (Platforma4U.sgh.waw.pl 

przy czym nazwa domeny może ulec zmianie). 

2. Głównym celem platformy wymiany doświadczeń będzie:  

• dostarczanie informacji dot. obsługi studentów, w tym studentów i kadry z zagranicy   

• dostarczanie informacji dot. procesów umiędzynarodowienia    

• dostarczanie informacji dot. wydarzeń i aktualności dot. obsługi studentów i tematyki 

umiędzynarodowienia  

• stworzenie bazy danych dobrych praktyk w zakresie obsługi studentów, kadry zagranicznej 

i problematyki umiędzynarodowienia  

3. Platforma powinna mieć atrakcyjny wygląd i musi ona nawiązywać do identyfikacji wizualnej 

SGH oraz zawierać oznakowania wymagane w Projekcie, które zostaną przekazane przez 

Zamawiającego.  

4. Z platformy będą korzystać osoby o różnym stopniu zaawansowania w korzystaniu z narzędzi 

internetowych, platforma powinna być więc przyjazna w obsłudze. 

5. Wszystkie treści zamieszczone na platformie będą tworzone przez pracowników 

Zamawiającego. W ramach realizacji Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do 

wstępnego uzupełnienia platformy treścią przygotowaną przez Zamawiającego. 

6. Platforma wymiany doświadczeń zawierać musi możliwość przesyłania przez użytkowników 

zewnętrznych propozycji dobrych praktyk, które po akceptacji przez Redaktora będą 

publikowane na stronie.  

II.  Wymagania techniczne:  

1. Platforma przygotowywana będzie we współpracy z Centrum Technologii Informatycznych SGH, 

które będzie nadzorowało przebieg prac od strony technicznej.  

2. Platforma musi umożliwiać prawidłowe działanie dla użytkowników następujących przeglądarek 

internetowych w wersji na komputery stacjonarne oraz na przeglądarki mobilne:  

http://dziekanaty.pl/
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- przeglądarki www: od wersji Microsoft Internet Explorer 10.x, Mozilla Firefox 4,o, chrome, 

Safari 5.x i nowszych wersji powstałych do zakończenia prac (obsługa aktualizacji dla 

pojawiających się nowych wersji, przeznaczonych dla systemu operacyjnego Windows 7/10, 

Linux, Mac OS.  

3. Platforma musi być wykonana w systemie CMS Drupal wersja 8.x (instalacja multisite), przy 

użyciu modułów w najnowszej dostępnej wersji produkcyjnej lub własnych (nie dopuszcza się 

instalowania modułów w wersjach deweloperskich, czy testowych). Nie dopuszcza się również 

modyfikacji gotowych modułów.  

4. Wykonawca dostarczy stronę wraz z dokumentacją instalacji na platformie multisiteowej 

Zamawiającego. 

5. Platforma musi zostać wykonana zgodnie ze standardami HTML5 i CSS3, W3C; wymagany 

standard kodowania znaków to UTF-8. 

6. Platforma powinna dostosowywać się do rozdzielczości ekranu (strona responsywna).  

7. Technologia wykonania platformy musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na stworzenie 

dodatkowych modułów w przyszłości. 

8. Platforma musi posiadać możliwość dodania różnych wersji językowych. 

9. Platforma musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając ingerencję w jej treść osób 

nieupoważnionych.  

10. Wykonawca powinien tak skonstruować serwis internetowy, aby miał wersję dla osób 

niedowidzących spełniając tym samym standardy dostępności zgodnie z wytycznymi World 

Wide Web Consortium (WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines).  

11. Wymagana jest konstrukcja platformy w oparciu o System Zarządzania Treścią (CMS –  Content 

Management System) w pełni zarządzana przez panel administracyjny, zapewniający 

zróżnicowany poziom uprawnień z podziałem na rangę Administratora (pełny dostęp) oraz 

Redaktora (uprawnienia do edycji/dodawania treści zawartych na platformie)  

12. System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron 

internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie i 

formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu 

podczas tworzenia stron www. Każda strona edytowana może zawierać moduły edytowane przy 

pomocy „tradycyjnych” formularzy.  

13. CMS musi umożliwiać m.in. samodzielne:  

(a) dodawanie, edytowanie i usuwanie całych podstron 

(b) zamieszczanie, usuwanie zdjęć i filmików   

(c) dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów 

(d) zamieszczanie, usuwanie plików do pobrania 

(e) możliwość zaakceptowania i zamieszczania przesłanych przez użytkowników zewnętrznych 

dobrych praktyk   
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Dodatkowo CMS powinien umożliwiać obejrzenie przedmiotowej podstrony przed jej ostateczną 

publikacją.  

14. System CMS musi uwzględniać wykorzystanie bazy danych.  

15. Po zakończeniu prac i przeniesieniu strony na serwer Uczelni, przed podpisaniem protokołu 

odbioru, Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia testów poprawnego 

funkcjonowania strony. 

16. Po zakończeniu realizacji zlecenia dokumentacja (w tym lista użytych modułów) oraz pełny 

dostęp do plików zostaną przekazane do SGH wraz z przeniesieniem praw autorskich 

majątkowych do powstałej strony.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania źródeł plików graficznych użytych na stronie.   

 

III.  Funkcjonalność platformy wymiany doświadczeń  (opis minimum): 

1. Platforma składać się będzie ze strony wstępnej i dwóch podstron (Forum Dziekanaty i Forum 

Międzynarodowe). Układ podstron powinien być w miarę możliwości zbliżony pod względem 

graficznym i funkcjonalnym. 

 

2. Widok strony wstępnej:  

• Slider (np. dwie grafiki); z możliwością zamieszczenia krótkiego filmu prezentującego Platformę 

Wymiany Dobrych Doświadczeń + logo SGH + logo wymagane w Projekcie  

• Krótki opis strony – platformy wymiany dobrych doświadczeń, celów i założeń platformy 

wymiany doświadczeń   

• Przejście do głównych podstron: Forum Dziekanaty i Forum Międzynarodowe   

• Logo uczelni partnerskich   

 

3. Widok podstrony: Forum Dziekanaty  

Menu poziome:  

• Strona Główna: przejście z podstrony do strony głównej  

• Forum Dziekanaty: informacja nt. Forum Dziekanaty   

• Aktualności: z możliwością rejestracji do Newslettera  i zaznaczania przez osoby rejestrujące 

się pól wyboru przy oświadczeniach związanych z wysyłaniem Newslettera, klauzula 

informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych   

• Baza dobrych praktyk: możliwość przesyłania przykładów dobrych praktyk - upublicznianie 

następuje po akceptacji Administratora po stronie Zamawiającego; możliwość wyszukiwania 

dobrych praktyk wg klucza (uczelnia zgłaszająca dobre praktyki, temat/obszar zagadnienia, 

autor, data)  
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• Kontakt: adres, telefon, zdjęcia osób zajmujących się prowadzeniem Portalu; formularz 

kontaktowy zabezpieczony mechanizmem CAPTCHA, klauzula informacyjna o zasadach 

przetwarzania danych osobowych 

• Pomoc: Instrukcje obsługi, informacje ogólne, regulaminy, itp.  

 

4. Widok podstrony: Forum Międzynarodowe    

Menu poziome:  

• Strona Główna: przejście z podstrony do strony głównej  

• Forum Międzynarodowe: informacja nt. Forum (w tym info o projekcie #SGH4U) 

• Aktualności: z możliwością rejestracji do Newslettera i zaznaczania przez osoby rejestrujące 

się pól wyboru przy oświadczeniach związanych z wysyłaniem Newslettera, klauzula 

informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych   

• Baza dobrych praktyk: możliwość przesyłania przykładów dobrych praktyk - upublicznianie 

następuje po akceptacji Administratora/Redaktora po stronie Zamawiającego; możliwość 

wyszukiwania dobrych praktyk wg klucza (uczelnia zgłaszająca dobre praktyki, temat/obszar 

zagadnienia, autor, data)  

• Kontakt: adres, telefon, zdjęcia osób zajmujących się prowadzeniem Portalu; formularz 

kontaktowy zabezpieczony mechanizmem CAPTCHA, klauzula informacyjna o zasadach 

przetwarzania danych osobowych 

• Pomoc: Instrukcje obsługi, informacje ogólne, regulaminy, itp.  

 

Uwaga: Powyższy układ treści jest poglądowy, zawiera przewidywaną zawartość strony i może ulec 

zmianie w trakcie tworzenia strony. 


