Sulejówek, dn. 23 lipca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 303/2/POIG6.1/2014
Nazwa projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.
Przedmiot zapytania: Przedmiotem zapytania jest zaprojektowanie i wykonanie strony www dla firmy
MONREX Sp. z o. o. w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną – zarówno
strony głównej oraz podstron, a ponadto systemu linków i bannerów wraz z ich wzajemną hierarchią
powiązań. Całość zrealizowana będzie zgodnie z załączoną Specyfikacją – Załącznik nr 1.
Termin nadsyłania ofert: 27 lipca 2014 r.
Prosimy o nadsyłanie ofert w formacie PDF lub DOC na adres e-mail: info@monrex.com
Termin realizacji: 31 sierpnia 2014 r.
Kryteria wyboru wykonawcy: Ocenę nadesłanych ofert przeprowadzi komisja, składająca się z Zarządu
firmy MONREX Sp. z o. o. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
 wartość estetyczna: 50% (ocena na podstawie przesłanego portfolio);
 cena brutto: 50% (oferent jest zobowiązany podać koszty netto i brutto).
UWAGA
1. Cena zamówienia brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert częściowych.
3. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierały ceny, nie będą brane pod uwagę przy
ocenie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta z zapytaniem dotyczącym
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
5. Po wyborze oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.monrex.com oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie firmy.
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Załącznik nr 1
Dot.: Zapytania ofertowego nr 303/2/POIG6.1/2014

SPECYFIKACJA WYKONANIA STRONY INTERNEOWEJ DLA
FIRMY MONREX SP. Z O. O.
Przedmiotem zamówienia jest projekt i wykonanie strony www dla firmy MONREX Sp. z o. o. w formie
elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną – zarówno strony głównej oraz podstron, a
ponadto systemu linków i banerów wraz z ich wzajemną hierarchią powiązań. Całość zrealizowana
będzie zgodnie z poniższą specyfikacją.

Mapa strony:
STRONA GŁÓWNA
O FIRMIE
I.
Informacje ogólne
II.
Partnerzy
III.
Dotacje
IV.
Certyfikaty
PRODUKTY
I.
Zespoły prądotwórcze
II.
Kontenery Specjalne
a. Kontenery dowódczo-sztabowe
b. Kontenery dowódczo-socjalne
c. Kontenery magazynowo-energetyczne
d. Kontenery energetyczne
e. Kontenerowe warsztaty obsługowo-naprawcze
f. Kontenery specjalne inne
g. Modułowe wyposażenie kontenerów
III.
Autonomiczne zestawy przeładunkowe
IV.
Terenowy kontenerowy zestaw transportowy
V.
Kontenerowe stacje uzdatniania
VI.
Kontenerowe magazyny amunicji
VII.
Urządzenia filtrowentylacyjne
VIII.
Urządzenia klimatyzacyjne
IX.
Urządzenia filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne
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X.
Wiązki kabli
XI.
Złącza elektryczne
USŁUGI
I.
Kompleksowe wykonawstwo oraz współpraca przy realizacji prac badawczorozwojowych oraz wdrożeniach z zakresu:
a. kontenerów specjalnych z przeznaczeniem pod zabudowy wyposażenia wozów
dowodzenia, warsztatów obsługowo remontowych, łączności, stacji
przekaźnikowych, socjalnych, medycznych i innych
b. specjalistycznego wyposażenia i zabudowy modułowej kontenerów
c. modernizacji oraz nowych systemów i układów wozów bojowych
d. urządzeń filtrowentylacyjnych samochodowych i przenośnych
e. urządzeń klimatyzacyjnych samochodowych i przenośnych
f. zespołów prądotwórczych pokładowych i przenośnych
g. monitorowych układów sterowania diagnozowania obiektów technicznych, w
tym: czołgów, bwp, samochodów, ciągników, maszyn roboczych i górniczych
II.
Współpraca przy realizacji opracowań analitycznych i koncepcyjnych z zakresu:
a. systemu konteneryzacji i paletyzacji transportu wojskowego
b. kompleksowych modernizacji oraz remontów modernizacyjnych wozów
bojowych
c. systemów automatyzacji sterowania i diagnozowania wozów bojowych
d. systemów ostrzegania i przeciwdziałania zagrożeniom na współczesnym polu
walki
III.
Realizacja nietypowych prac z zakresu elektroniki, hydrauliki i mechaniki.
IV.
Serwis i modernizacja pojazdów specjalnych.
W zakresie wozów bojowych, w tym: czołgów typu T55 i T-72 oraz BWP-1 oferujemy:
a. remonty bieżące i konserwacyjne podzespołów
b. sprawdzenia i regulacje stanowiskowe
c. dostawy grup montażowych, podzespołów i części
d. dostawy elementów instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo wiązek
przewodów
e. monitorowe układy sterowania i kontroli
f. urządzenia diagnostyczne wyposażenia pokładowego
OFERTY PRACY
KONTAKT (dane teleadresowe + mapka dojazdowa)
Funkcje strony:
Strona ma mieć charakter informacyjny. Strona będzie zawierać przede wszystkim zwięzłe informacje
na temat firmy i jej poszczególnych produktów. Kierowana jest przede wszystkim do osób
zainteresowanych produktami firmy z obszaru branży zbrojeniowej oraz cywilnej – zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Strona ma być łatwa w obsłudze i szybka.
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Wygląd ogólny:
Strona ma być przejrzysta i czytelna. Wygląd ma przywoływać następujące skojarzenia (adekwatnie do
marki i produktów firmy):
1. Nowoczesność.
2. Świeżość/Innowacyjność.
3. Profesjonalizm.
Oprawa graficzna z elementami w odcieniach niebieskiego/czerwonego – komponujących się z
logotypem firmy.
Wersje językowe:
Strona powstanie w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i arabskiej.
Dodatkowe:
1. Statystyki odsłon - Google Analytics.
2. Wyszukiwarka.
3. Pliki źródłowe PSD, z możliwością edycji na warstwach.
4. Informacje o finansowaniu UE z oznaczeniami graficznymi – zgodnie ze specyfikacją Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
5. Możliwość zamieszczenia reklam dowolnego typu (GIF, FLASH, JPG) w ustalonych miejscach np.
na górze strony, z boku, na dole.
6. Katalog produktów (około 1000 produktów w bazie z możliwością rozbudowy) z modułem do
wysyłania zapytania.
7. Panel CMS (oparty na WordPress).
8. Formularz kontaktowy.
9. Mapa Google z lokalizacją.
Projekt szaty graficznej:
Wykonawca przedstawia minimum 3 propozycje szaty graficznej strony, z których Zamawiający wybiera
jeden odpowiadający projekt. Projekty graficzne strony zostaną przedstawione Zamawiającemu do
akceptacji na nośniku CD, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego.
Wymagania techniczne:
1. Przejrzysty kod źródłowy bazujący na znacznikach strukturalnych HTML5.
2. Wymagana pełna obsługa na nowoczesnych przeglądarkach internetowych.
3. Strona ma być zoptymalizowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (Responisive Web
Design), skalowalne pliki graficzne.
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Obsługa działającej strony:
W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do obsługi strony w okresie 6 miesięcy, począwszy od
momentu protokolarnego odbioru Strony.
Obsługa strony będzie polegać na:
1. Bieżącym usuwaniu wszelkich błędów w funkcjonowaniu strony.
2. Bieżącej aktualizacji strony, obejmującej zamieszczanie na stronie materiałów (treści, plików
graficznych oraz multimedialnych) przekazywanych przez Zamawiającego, aktualizację
komponentów.
3. Pomoc techniczną oraz asystę informatyczną w formie telefonicznych konsultacji
merytorycznych.
Prawa autorskie:
Majątkowe prawa autorskie z chwilą przekazania projektów przechodzą na MONREX Sp. z o. o.
Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej już gotowej i uruchomionej strony w
miarę własnych potrzeb.
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