Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

„Zaprojektowanie i produkcja strony systemu informatycznego na
potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej”
Opis przedmiotu zamówienia
System informatyczny zawierający co najmniej następujące elementy:
1. Strona www - eplatforma informacji kulturalnych Mazowieckiego Centrum Kultury
Medialnej
 przeprowadzenie badań wśród potencjalnych użytkowników platformy i
zaprojektowanie architektury informacji strony MCKM;
 przeprowadzenie konsultacji dotyczących potrzeb użytkowników platformy oraz
pracowników MCKM,
 przygotowanie specyfikacji strony oraz propozycji wykonania z użyciem platformy
zarzadzania treścią open source (wordpress, drupal albo joomla),
 przygotowanie strategii treściowej strony, z uwzględnieniem potrzeb promocyjnych
MCKM,
 produkcja strony www,
 zaprojektowanie i implementacja integracji z systemem sprzedaży biletów online,
 testy zdalne z udziałem użytkowników,
 instalacja wersji produkcyjnej na wirtualnym serwerze,
 instalacja systemu analizy odwiedzin strony z dokumentacją,
 przygotowanie dokumentacji i instrukcji użycia strony dla pracowników MCKM,
 stworzenie dokumentacji deweloperskiej, przygotowanie systemu migracji z wersji
deweloperskiej na produkcyjną,
 administracja serwera oraz serwis strony przez 12 miesięcy od momentu uruchomienia
wersji produkcyjnej,
2. Hurtownia danych, umożliwiająca:
 gromadzenie informacji z systemów transakcyjnych MCKM (Raks i Cambridge),
 raportowanie, tworzenie zestawień oraz wsparcie procesu planowania, zgodnie ze
strukturą i potrzebami w zakresie zarządzania MCKM,
 zabezpieczenie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zaprojektowanie i produkcja systemu zarządzania zasobami lokalowymi, sprzętowymi
i personalnymi MCKM, umożliwiającego:
 rezerwację sal i sprzętu,
 planowanie wydarzeń,
 raportowanie z przeprowadzonych wydarzeń i zajęć edukacyjnych na potrzeby
rozliczeń księgowych,
 integracja z systemem zarządzania zasobami edukacyjnymi Cambridge.
4. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania systemu,
zamawiającego, do końca 28 września 2015r.
Termin gwarancji 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

w siedzibie

UWAGA:
1. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany w przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
2. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany w za pomocą norm,
aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcza
przedstawi w dodatkowym załączniku do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań dla tych rozwiązań.

