AGIT Sp. z o.o
Ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

15.11.2021

PRZETARG OTWARTY
STRONA INTERENTOWA NA RYNEK ZEA O TECHNOLOGII „V-ADMINISTRATOR”

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowana strona internetowa na temat technologii „VADMINISTRATOR” w języku Angielskim i Arabskim, o objętości minimum 30 podstron.
Strona www będzie zawierać minimum 20 renderów komputerowych prezentujących
technologię „V-ADMINISTRATOR”.
Materiały informacyjne do wglądu na stronie www.agit-poland.pl
Zapytania w zakresie technologii „V-ADMINISTRATOR” oraz realizacji serwisu www należy
kierować do Dyrektora Biura Nowoczesnych Technologii, mgr inż. Jerzego Dubińskiego na
adres: agitoffice@wp.pl, w terminie do 17.11.2021.
Czas realizacji filmu do 14 dni od daty podpisania umowy wykonawczej.

SERWIS WWW winien składać się z następujących elementów:

1.STRONA GŁÓWNA
Objętość:
- minimum 5 podstron,
- minimum 6 zdjęć Toronto i innych dużych miast Kanady (z prawami autorskimi)
- minimum 6 kadrów składających się z renderów komputerowych prezentujących działanie
technologii „V-ADMINISTRATOR”.
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2.O FIRMIE
- minimum 10 podstron,
- minimum 10 zdjęć Toronto i innych dużych miast (z prawami autorskimi)
- minimum 6 kadrów składających się z renderów komputerowych prezentujących działanie
technologii „V-ADMINISTRATOR”.

3.NASZA OFERTA
- minimum 40 podstron (pełna prezentacja technologii „V-ADMINISTRATOR”

opracowanej przez Wykonawcę zlecenia.
Prezentacja winna składać się z następujących części:
- TECHNOLOGIA DEZYNFEKCJI „V-ADMINISTRATOR”
- TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE „V-ADMINISTRATOR”
- TECHNOLOGIE NAGRODZONE GRANTAMI W ROKU 2021WSPOMAGAJĄCE
„V-ADMINISTRATOR”
- POTENCJAŁ WDROŻENIOWY TECHNOLOGII „V-ADMINISTRATOR”

4.NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
- minimum 6 podstron,
- minimum 6 zdjęć Toronto i duzych miast Kanady,
- minimum 6 kadrów składających się z renderów komputerowych prezentujących działanie
innowacyjnych technologii.

5.KONTAKT
- minimum 2 podstrony informacji adresowych,
- mapa Google z lokalizatorem siedziby spółki AGIT,
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6.SLAJDER
Strona www winna posiadać „slajder” składający się z minimum 5 stron o wymiarach 1920 x
800 pikseli, z systemem zmieniania slajdów w postaci „miksu” (płynne przenikanie kadrów)
co 3-4 sekundy. Kadry SLADERA winny zawierać panoramiczne zdjęcia TORNTO i dużych
miast Kanady z elementami grafiki komputerowej.

Parametry techniczne strony www:
Rozdzielczość stron Full HD (1920/1080 pikseli),

Terminy realizacji przetargu i zlecenia:
Termin przetargu: 15.11.2021 – 19.11.2021
Termin realizacji 22.11.2021 – 06.12.2021

Kryteria oceny ofert:
1.doświadczenie zawodowe – 10% oceny
(port folio oferenta z ostatnich 3 lat)
2.przykładowe realizacje – 10% oceny
(wybrane 2 strony www zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat, przesłane jako linki www.
3.koszt realizacji zlecenia 80% oceny
Razem 100% oceny

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu na
stronie www.bestpol-ag.pl

Koniec ogłoszenia
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ZAŁĄCZNIK NR1 (wzór)
ZGŁOSZENIE PRZETARGOWE
do przesłania drogą mailowa na adres biuro@agit-poland.pl do dnia 19.11.2021 do godziny
24.00.

1.Doświadczenie zawodowe (do 1000 znaków),
………………………………………………………………………………………………………..
2.Przykładowe realizacje
…………………………………………………………………………………………………………
3.Oferowany koszt realizacji serwisu www ……………………………………….PLN + VAT
(słownie:…………………………………………………………netto + VAT.)

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

……………………………………………………………….

………………………………………………………………
Pieczątka firmowa
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