
Szczyrk, 2021-12-02

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 2021 / 12 / 01)
dotyczące usługi projektowania

(Kod CPV: 72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika)

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie dedykowanego i bezpośrednio przygotowanego 
dla Wnioskodawcy oprogramowania dotyczącego systemu zdalnej rezerwacji wraz z aktualizacją 
strony internetowej, składającego się z:

a) przygotowanie systemu (udogodnienia w zakresie rezerwacji i płatności za pobyt, meldowania i 
wymeldowywania - zgodnie z ofertą)
b) aktualizacja strony wraz z dostosowaniem jej do wymogów dostępności według WCAG 2.0 
minimum poziom podstawowy.

Szczegółowy opis zakresu prac obejmuje: 

1. Aktualizacja strony internetowej
 aktualizacja silnika strony oraz wszystkich komponentów poprzedzona wykonaniem pełnego 

backupu
 poprawa szybkości i bezpieczeństwa strony internetowej poprzez podniesienie wersji języka 

PHP do wersji minimum 7.4 wraz z wykonaniem testów kompatybilności
 poprawa szybkości ładowania strony internetowej na urządzeniach mobilnych
 dodanie nowych funkcjonalności:

o wyświetlenie galerii zdjęć z Instagrama
 aktualizacja treści na stronie:

o dodanie nowych zdjęć z sesji zdjęciowej do galerii
o zaktualizowanie i dodanie nowych wpisów do listy atrakcji
o dodać nowe opinii wystawionych przez klientów w zewnętrznych serwisach typu 

google.com, facebook.com
o usunięcie nieaktualnych treści
o dodanie informacji o nowych domkach

 poprawa dostępności treści dla osób niedowidzących i słabowidzących zgodnie z wytycznymi 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1


2. Stworzenie podstrony internetowej związanej z informacją i promocją (wytyczne w zakresie 
informacji i promocji) projektu o dofinansowanie ze środków SCP.

3. Sesja zdjęciowa
 Wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej, w tym zdjęć z powietrza.

4. System rezerwacji.
Wdrożenie systemu rezerwacji, który umożliwia rezerwację poszczególnych domków z poziomu 
strony internetowej oraz będzie posiadał funkcjonalności:

 integracja z systemem rezerwacji booking.com oraz synchronizacją w czasie rzeczywistym, 
który pozwoli uniknąć overbookingu.

 możliwość dokonania płatności online za rezerwacje



 dostęp do panelu zarządzania rezerwacjami za pomocą aplikacji mobilnej
 możliwość oferowania usług dodatkowych do rezerwowanych obiektów - np. sprzątanie, 

wyżywienie
 integracja ze stroną internetową, która umożliwi dokonywanie rezerwacji poszczególnych 

domków z jej poziomu, wyświetlanie kalendarzy dostępności, dodanie przycisków typu Call-
To-Action, które ułatwią nawigację do systemu rezerwacji na stronie.

 możliwość integracji z systemem rezerwacji na facebook.com
 możliwość ręcznego dodawania rezerwacji przez administratora systemu np. kiedy klienci 

dokonują rezerwacji telefonicznej lub przez e-mail
 wyświetlanie statystyk i raportów rezerwacji w celach analiz skuteczności sprzedaży

Oferta powinna obejmować wykonanie zlecenia w całości, oferty na częściowe wykonanie zlecenia 
będą odrzucane. 
W ofercie należy podać cenę (wartość netto) za wykonanie usługi w całości oraz proponowany termin
zakończenia wraz z protokołem odbioru prac. 

Oczekiwany termin wykonania przedmiotowego opracowania wynosi do dnia 31 marca 2022r. 
Oferty, w których termin wykonania będzie przekraczał termin 31.10.2022 zostaną odrzucone.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty cenowe (kwota netto +VAT) należy składać w terminie do 7 dni o daty publikacji ogłoszenia 
(na stronie Zamawiającego – cichapolana.pl) mejlem na adres :
klaudiusz.klaczek@gmail.com lub w formie pisemnej na adres (lub osobiście za potwierdzeniem) oś. 
Czyrna 11, 43-370 Szczyrk.

mailto:klaudiusz.klaczek@gmail.com

