Poznań, dnia……………..……..
Biuro Projektu
„ Stworzenie platformy oraz wdrożenie e – usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności”
RENMEDIA
Piotr Wójcik
ul. J. Krauthofera 18/58
60-203 Poznań
Zapytanie o cenę
RENMEDIA Piotr Wójcik jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę:
1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
RENMEDIA Piotr Wójcik
ul. Krauthofera 16a/10
60-203 Poznań
tel.503 046 003
mail. piotr@renmedia.pl
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Manager projektu : Hubert Bernaciak
Telefon : 517 333 478
Poczta elektroniczna (e-mail) : h.bernaciak@renmedia.pl
Adres internetowy (URL) : www.ocenagospodarstwa.pl
2. Przedmiot zamówienia
Szczegóły w załącznikach.
Załączniki:
- Specyfikacja – załącznik nr 1
- Formularz cenowy – załącznik nr 2
3. Miejsce wykonania
Biuro projektu:
RENMEDIA Piotr Wójcik
ul. Jakuba Krauthofera 18/58
60-203 Poznań
tel. 503 046 003
mail. piotr@renmedia.pl

gsm: 503-046-003
fax: (61) 278-63-02
e-mail: piotr@renmedia.pl

RENMEDIA
Piotr Wójcik
ul. Jakuba Krauthofera 16a/10
60-203 Poznań
Nip.: 665-235-64-53
Regon.: 311590096

4. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
- zapytanie do 3-5 wykonawców,
- ogłoszenie na stronie www.ocenagospodarstwa.pl – ogólnodostępne.
6. Termin składania ofert: 11.06.2010 r.
7. Kryteria oceny ofert
- Najniższa cena netto.
8. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-30-205/09-00
9. Data wysłania zapytania
Potwierdzenie odbioru:
__ _Hubert Bernaciak_ _ _ _
Podpis Managera projektu
Proszę o potwierdzenie odbioru zapytania o cenę i odesłanie wraz z Formularzem cenowym.
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Biuro Projektu
„ Stworzenie platformy oraz wdrożenie e – usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności”
RENMEDIA
Piotr Wójcik
ul. J. Krauthofera 18/58
60-203 Poznań

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCENAGOSPODARSTWA.PL
1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Wykonanie serwisu w oparciu o najnowsze technologie i trendy, wymagania techniczne dotyczące systemu:
- System napisany w oparciu o obiektowo zorientowane moduły w języku PHP 5, Python lub Ruby
- Wykorzystanie najnowszego silnika bazy danych MySQL lub PostgreSQL, (minimum 5.1 dla MySQL)
- Odporność systemu na ataki CrossScripting, XSS, SQL Injection,
- Maksymalny średni czas generowania strony to 0.10 s.
- Zastosowanie dynamicznych elementów w oparciu o technologie takie jak JQUERY, MooTools, czy
Prototype.
- Zoptymalizowana struktura pod kątem wyszukiwarek internetowych:
* przyjazne URLe (zawierające słowa kluczowe, możliwe jak najkrótsze)
* Zmienne meta tagi ( możliwość zdefiniowania meta-tagów dla każdej podstrony w serwisie
z osobna)
- Indywidualny i nieprzeciętny projekt graficzny zróżnicowany pomiędzy działami.
2. MODUŁY SERIWSU:
a) Moduł oceny gospodarstwa będącego reprezentacją zoptymalizowanej struktury bazy danych opartej
o strukturę drzewiastą (NestedSET). Struktura składa się z Kategorii pytań, pytań i informacji pomocniczych.
Po każdym zaznaczeniu odpowiedzi w pytaniu formularz ma być zapisywany dynamicznie, tak by w każdym
momencie klient mógł zaniechać dalszego wypełniania, i tym samym w każdej chwili mógł powrócić do oceny.
Struktura i układ pytań powinien być skonsultowany z wybrana przez wykonawcę firmą doradczą z branży
rolniczej, która będzie mogła poświadczyć poprawność wprowadzonych danych.
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b) Moduł E-USŁUGI.
Moduł e-usługi ma polegać na przyjęciu płatności po wypełnieniu formularza i wygenerowania odpowiedniego
raportu w postaci pliku PDF który ma zawierać elementy papieru firmowego z możliwością wydrukowania
i wpięcia do akt danego gospodarstwa. Możliwość wybrania dwóch wariantów, dzięki którym będzie można
opłacić sprawdzenie gospodarstwa: Płatności Premium SMS, a także szybkie przelewy internetowe. Wdrożenie
systemu platnosci.pl lub dotpay.eu. Wysokość stawek i wysokości płatności możliwa do edycji w Panelu
Administracyjnym.
c) Baza doradców rolniczych.
Moduły z punktów a i b mają współpracować z bazą doradców. Integracja ma polegać na tym iż
w przypadku niezadowalającego wyniku oceny gospodarstwa, zostanie wysłana informacja do najbliższego
w regionie (dla klienta) doradcy rolniczego za pomocą wiadomości SMS poprzez system (SMSApi.pl) oraz
wiadomość email. Możliwość przeglądania firm doradczych z poziomu serwisu www.
d) System newsów:
System aktualności zbierający aktualności na podstawie danych wprowadzonych z panelu administracyjnego.
Możliwość dołączania dowolnej ilości zdjęć do aktualności. Podział na kategorie.
e) System artykułów, kategorie i podkategorie. Funkcjonalność zbliżona do systemu newsów.
f) DEDYKOWANE FORUM dyskusyjne zintegrowane z systemem umożliwiające podział problemów
w gospodarstwach rolnych na działy i podziały. Możliwość pisania postów (odpowiedzi na pytania). Wybrani
użytkownicy portalu mogą stać się moderatorami na forach i edytować niecenzuralne bądź niestosowne treści.
Możliwość przyklejania tematów, zamykania itd.
Każdy użytkownik ma możliwość wgrania avatara (miniaturki ze swoim wizerunkiem), tworzenia swojego
profilu który ma zawierać ilość postów, tematów, plusów i minusów (za wartościowe i bezwartościowe
wypowiedzi)
g) Ogłoszenia rolnicze:
System ogłoszeń oparty o kategorie i podkategorie i podpodkategorie (możliwość tworzenia nieograniczonej
struktury kategorii)
Dodawanie ogłoszeń za pośrednictwem panelu użytkownika, możliwość dodania ogłoszenia do kilku kategorii
i dodania nieograniczonej liczby zdjęć do ogłoszenia. Wyszukiwarka ogłoszeń prosta i zaawansowana.
Indeksowanie fraz za pomocą, których za pośrednictwem wyszukiwarki Google użytkownicy trafiają na portal.
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h) Panel użytkownika
- Rejestracja,
- Logowanie,
- Przypomnienie hasła,
- Edycja profilu
- Podgląd wykonanej oceny gospodarstwa, możliwość przeprowadzenia testu z różnych kategorii,
- Dodawanie ogłoszeń, edycja i ich wycofywanie,
- Podgląd napisanych przez siebie postów,
- System prywatnych wiadomości
- Schowek (możliwość magazynowania ciekawych materiałów zawartych w serwisie w jednym miejscu)
- wylogowanie
- usuwanie konta
i) Newsletter ( Automatyczny responder )
System cyklicznych wiadomości wysyłanych do użytkowników portalu i osób zapisanych do subskrypcji.
System ma cyklicznie co określoną liczbę dni w panelu administracyjnym wysyłać informacje do
użytkowników. Zachęcając do skorzystania z funkcjonalności portalu a w szczególności do skorzystania
z E-USŁUGI.
3.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do 11. 06.2010 r. na adres Biura Projektu:
RENMEDIA
Piotr Wójcik
ul. J. Krauthofera 18/58
60-203 Poznań
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Poznań, dnia …….……….……..
Biuro Projektu
„ Stworzenie platformy oraz wdrożenie e – usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności”
RENMEDIA
Piotr Wójcik
ul. J. Krauthofera 18/58
60-203 Poznań
Załącznik nr 2
Formularz cenowy
Pieczątka (nazwa i adres Wykonawcy)
NIP : ………………………………….
Tel/Fax : ……………………………...

RENMEDIA
Piotr Wójcik
ul. Jakuba Krauthofera18/58
60-203 Poznań

Formularz Cenowy
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej :
……………………………………………………………………………………………
(Proszę wpisać główny temat przetargu)
wg specyfikacji wymienionej w załączniku nr 1
dla Firmy RENMEDIA Piotr Wójcik oferujemy wykonanie zamówienia na łączną kwotę :
Kwota Netto : …………………… zł
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Słownie : ……………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………
1. Oferent oświadcza, że w oferowanej wycenie ujęte zostały wszystkie czynniki
i okoliczności cenotwórcze.
2. W cenie ujęty został pełny zakres przedmiotu zamówienia ze wszystkimi kosztami.
3. Cena zgłoszona do postępowania jest ostateczną i nie ulega zmianie.
………..……………………………………….
Data, podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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