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Pytania do zapytania ofertowego 2/2015/CBP część 2 

 
1. Czy w zapisie "możliwość rozbudowywania struktury przez użytkownika"  

mieli Państwo na myśli administratora strony? Czy KAŻDEGO jej użytkownika? 

 

Odp. Przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

 

2. Co rozumieją Państwo pod pojęciem "szablony sekcyjne”?  

 

Odp. Przykłady: 

- strona główna 

- podstrona aktualności 

- podstrona treści 

- kontakt 

 

3. Czy ma być "wirtualna wycieczka po laboratorium"? czy trzeba stworzyć model 3D wnętrza po 

którym można chodzić czy to ma być zbiór zdjęć (panoramy 360) czy jakaś inna forma? 

 

Odp. Pod zagadnieniem "wirtualna wycieczka po laboratorium”, zamawiający ma na myśli panoramy 

360 (przykład zastosowania http://rekrutacja.am.szczecin.pl/wycieczka/ ) 

 

4. Jakie sekcje strony będą dostępne po zalogowaniu? czy można zarejestrować się samemu czy 

konta zakłada admin? 

 

Odp. Konta zakłada osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Nie można rejestrować się na 

stronie. 

 

5. Jakiego typu pliki mają się znaleźć w dziale download? kto je tam będzie zamieszczał (admin czy 

zwykli użytkownicy też)? 

 

Odp. Pliki będą zamieszczane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. System CMS nie 

powinien ograniczać rozszerzeń plików.  

 

6. Czy filmy będą linkami do youtube czy mają być na serwerze strony i mieć jakiś player do tego? 

 

Odp. Oba rozwiązania będą stosowane. 

 

7. Co z domeną? zapewniacie ją Państwo czy wykonawca bierze ten koszt na siebie? 

 

Odp. Wykonawca bierze na siebie koszt i przekazuje ją Zleceniodawcy. 

 

8. Ciężko wyceniać stronę nie znając pełnych wymagań - czy za "pozostałą strukturę" (która ma być 

dostarczona w późniejszym terminie) możemy uznać tylko statyczne, nieunikalne widoki? Jeśli nie to 

potrzebna jest ta struktura już na etapie wyceny… 

 

Odp. Pod pojęciem „pozostała struktura”, Zamawiający rozumie przedstawienie struktury strony która 

w chwili obecnej nie jest jeszcze znana. „Pozostała struktura” będzie wykorzystywała „szablony 



 
 
 

Projekt  pt.:  „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2007-2013 

 
 

sekcyjne” przedstawione przez Wykonawcę i nie będzie wymagała od Wykonawcy dodatkowego 

nakładu prac. 

 

 

 


