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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Opis przedmiotu zamówienia- zmiana z dnia 07-06-2018 r. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Świadczenie usług informatycznych ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz 

przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw 

w Elblągu 

 

Nr: ZP/PN/2312/04/1207/2018 

 

Warunki ogólne realizacji zamówienia  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz wytycznymi zawartymi  w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.  

2. Zamawiający wymaga skierowania do realizacji każdej części zamówienia minimum 2 osób w zakresie 

wykonywanych usług.  

3. Wykonawca zapewni dyspozycyjność w zakresie każdej części zamówienia osób skierowanych do jego 

realizacji, w tym:  

a) 1 osoby osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Zacisze 12 w Elblągu, 2 (dwie) godziny 

zegarowe dziennie we wszystkie dni robocze,  

b) 1 osoby dostępnej telefonicznie i mailowo przez co najmniej 4 (cztery) godziny dziennie w dni 

robocze. Zamawiający dopuszcza kontakt w formie telekonferencji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować postępy oraz rezultaty prac z przedstawicielami 

przedsiębiorstw inkubowanych.  Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ma prawo do uwzględnienia 

nie więcej niż trzech uwag (poprawek) przedsiębiorstwa inkubowanego dotyczące realizacji 

poszczególnych usług wniesione w formie elektronicznej (e-mail) lub na piśmie (pocztą lub osobiście). 

5. Realizacja usług odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie trwania umowy na podstawie pisemnych 

zamówień składanych przez Zamawiającego, przekazywanych pisemnie (pocztą lub osobiście) lub drogą 

elektroniczną. Zamawiający w zamówieniu zleci Wykonawcy wykonanie konkretnych usług 

przeznaczonych dla danego przedsiębiorstwa inkubowanego według rzeczywistej jego potrzeby oraz 

wskaże szczegółowy termin realizacji.  

6. Po zakończeniu wykonania usługi Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć protokół potwierdzający 

prawidłowe, bez zastrzeżeń wykonanie zadań objętych zamówieniem, podpisany przez przedsiębiorstwo 

inkubowane i zatwierdzony przez Zamawiającego. Za datę wykonania i odbioru poszczególnych usług 

uznaje się dzień podpisania protokołu przez Zamawiającego. Integralną część protokołu odbioru 

stanowić będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia w postaci np. wydruku, nośnika 

elektronicznego, dokumentacji zdjęciowej, screen itp. 

7. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli Opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia systemów lub usług należy uznać, iż wskazaniu temu 

towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe systemów lub usług użyte w Opisie 

przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy 

firmowe systemów lub usług zastosowanych w SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących systemy lub usługi o 

parametrach, funkcjach technicznych i funkcjonalnościach nie gorszych niż wymienione w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 

30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry 

równoważności zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
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W przypadku zaoferowania systemów lub usług równoważnych Wykonawca załączy odpowiednie 

dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi i systemy odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

  

Warunki gwarancji i serwisu  

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi przez okres minimum 3 

miesięcy od daty końcowego odbioru usług. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres 

gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 

ujawnionych wad.   

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym 

przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu 

upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.  

3. Reklamacje Zamawiającego rozpatrzone będą w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub obowiązków gwarancyjnych dłuższe ni 14 dni 

kalendarzowych równoznaczne jest z niezrealizowaniem umowy albo z niezrealizowaniem obowiązków 

wynikających z gwarancji, po upływie tego terminu Zamawiający przestanie nalicza kary umowne za 

nieterminowe realizowanie usługi lub gwarancji i będzie dochodził swoich praw na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego.  
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I. Część I zamówienia: Świadczenie usług informatycznych ICT na rzecz przedsiębiorstw 

inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu  

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług informatycznych ICT na potrzeby łącznie  

15 przedsiębiorstw inkubowanych o minimalnych funkcjonalnościach i parametrach określonych poniżej. 

Każde przedsiębiorstwo inkubowane może wybrać i skomponować własny pakiet usług ICT.  

 

1) Wykonanie strony internetowej typu wizytówka przedsiębiorstwa  

Wykonanie strony WWW typu wizytówka o funkcjonalności uzależnionej od potrzeb 

przedsiębiorstwa inkubowanego:   

a) witryna zbudowana i zarządzana w oparciu o system CMS; 

b) baza danych w standardzie MySQL; 

c) wdrożenie layoutu opracowanej strony internetowej w standardzie responsive web design dla 

przeglądarek min. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer; 

d) strona internetowa w formacie OnePage (wszystkie dane i sekcje na jednej stronie); 

e) strona zbudowana w oparciu o technologię Wordpress i Bootstrap v3; 

f) strona nie powinna zawierać technologii Flash, wszystkie animacje powinny by wykonane przy 

użyciu CSS i/lub JavaScript; 

g) strona powinna być zoptymalizowana dla Social Media (metatagi); 

h) strona powinna być gotowa do internacjonalizacji (np. przy użyciu wtyczki Polyang); 

i) odbiorca końcowy (przedsiębiorstwo inkubowane) otrzymuje gotową konstrukcję strony 

internetowej, po stronie przedsiębiorstwa inkubowanego jest uzupełnienie treści na stronie; 

j) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi strony WWW; termin 

szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia; 

szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online; 

k) termin realizacji wykonania strony WWW i przeprowadzenie szkolenia: do 60 dni od dnia 

otrzymania zamówienia: 

 

2) Wykonanie strony internetowej typu e-commerce  

Wykonanie strony WWW (witryna klasy e-commerce) o funkcjonalności uzależnionej od potrzeb 

przedsiębiorstwa inkubowanego:  

a) witryna zbudowana i zarządzana w oparciu o system CMS; 

b) CMS pozwalający na zarządzanie treścią strony WWW, z obsługą min. dwóch wersji 

językowych oraz sklepu internetowego z możliwością integracji z jednym z gotowych systemów 

płatności  np. Przelewy24; 

c) obsługa zaimplementowanego podpisanego certyfikatu SSL; 

d) baza danych w standardzie MySQL; 

e) wdrożenie layoutu opracowanej strony internetowej w standardzie responsive web design dla 

przeglądarek min. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer;  

f) rozszerzenia funkcjonalne przygotowane w oparciu o technologię PHP i/lub JavaScript, strona 

nie powinna zawierać technologii Flash, wszystkie animacje powinny być wykonane przy użyciu 

CSS i/lub JavaScript; 

g) strona powinna być zoptymalizowana dla Social Media (metatagi); 

h) wdrożenie skryptów ułatwiających pozycjonowanie strony internetowej na podstawie 

metadanych; 

i) strona internetowa opracowana zostanie w formacie prezentacji danych i sekcji na stronie 

głównej oraz podstronach dodatkowych: Oferta, Aktualności, Kontakt o następującej 

charakterystyce: model One Page Design (wszystkie dane i sekcje na jednej stronie); 
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j) odbiorca końcowy (przedsiębiorstwo inkubowane) otrzymuje gotową konstrukcję strony WWW, 

po stronie przedsiębiorstwa inkubowanego jest uzupełnienie treści na stronie; 

k) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi strony WWW; termin 

szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia; 

szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online;  

l) termin realizacji wykonania strony WWW i przeprowadzenie szkolenia: do 60 dni od dnia 

otrzymania zamówienia. 

 

3) Hosting internetowy na potrzeby utrzymania stron  

Udostępnienie przestrzeni do publikacji i zarządzania stron internetowych, zakres będzie modyfikowany 

w zależności od aktualnego zapotrzebowania serwisu WWW przedsiębiorstwa inkubowanego.  

Parametry konta hostingowego: 

a) obsługa indywidualnych domen internetowych (*.com, *.pl, *.eu do wyboru) na serwerach DNS 

wykonawcy; 

b) pojemność konta: min 250 GB;  

c) poczta email w ramach dostępnej pojemności;  

d) obsługa baz danych MySQL;  

e) punkty przywracanie tworzone min raz dziennie i archiwizowane na 7 dni wstecz; 

f) konta FTP w ramach limitu pojemności konta; 

g) zarządzanie usługami konta przez panel Web; 

h) możliwość uruchamiania zadań z harmonogramu; 

i) wsparcie techniczne usługi hostingu świadczone w języku polskim; 

j) obsługa awarii skutkujących przerwą w dostępie do usługi w trybie 24h; 

k) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

 

4) Udostępnienie prywatnego wirtualnego serwera VPS 

Zapewnienie mocy obliczeniowej poprzez udostępnienie dedykowanego wirtualnego serwera VPS 

(Virtual Private Server), na potrzeby uruchomienia internetowych aplikacji przedsiębiorstwa, o 

parametrach nie mniejszych niż: 

a) Usługa dostępna w dwóch wariantach:  

- Wariant podstawowy VPS - ilość wirtualnych procesorów 2 vCPU, ilość wirtualnej pamięci 

operacyjnej 4 GB, przestrzeń dyskowa 100 GB;  

- Wariant rozszerzony VPS - ilość wirtualnych procesorów 4 vCPU, ilość wirtualnej pamięci 

operacyjnej 8 GB, przestrzeń dyskowa 200 GB; 

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w zakresie obu wariantów odrębnie. 

b) system operacyjny Linux; 

c) dostęp pełny do konta root systemu wirtualnego serwera; 

d) dedykowany publiczny adres IP; 

e) zarządzanie usługami serwera przez panel Web; 

f) zapewnienie kopii bezpieczeństwa wirtualnego serwera do 3 dni wstecz; 

g) wsparcie techniczne usługi serwera wirtualnego świadczone w języku polskim; 

h) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

  



  

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dział Zamówień Publicznych  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10 e-mail, zp@pwsz.elblag.pl    Strona 5 z 12 

  

5) Udostępnienie systemu webinarowego (wideokonferencyjnego)   

Udostępnienie systemu wideokonferencyjnego oferującego multimedialną, interaktywną 

komunikację, realizowaną za pomocą urządzeń elektronicznych dla min. 25 osób jednocześnie:  

a) klient systemu dostępny jako wtyczka do przeglądarki internetowej oraz aplikacja na urządzenia 

mobilne (Android i iOS); 

b) prywatny pokój konferencyjny z dedykowanym adresem URL; 

c) możliwość współdzielenia całego pulpitu oraz wybranych aplikacji; 

d) możliwość udostępniana i współdzielenia dokumentów; 

e) możliwość użycia interaktywnej tablicy dla uczestników konferencji; 

f) zestawianie konferencji z kalendarza oraz na żądanie; 

g) możliwość nagrywania spotkań konferencyjnych (audio i wideo); 

h) możliwość przesyłania i hostowania plików (wielkość pliku min. 10GB); 

i) możliwość zestawiania wideokonferencji na urządzeniach mobilnych przy wykorzystaniu 

dedykowanej aplikacji producenta systemu wideokonferencyjnego; 

j) zintegrowany komunikator zapewniający wieczyste przechowywanie historii spotkań i 

prowadzonej korespondencji tekstowej (chat); 

k) możliwość tworzenia zespołów zadaniowych, moderowanie pokoi, zarządzanie użytkownikami; 

l) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

  

6) Administrowanie stroną internetową, utrzymaniem hostingu oraz wirtualnym serwerem  

Zapewnienie administracji i zarządzania stroną internetową w zakresie: 

a) administrowanie usługą konta hostingowego; 

b) administrowanie usługą wirtualnego serwera; 

c) zakładanie kont e-mail, FTP; 

d) zarządzanie uprawnieniami dostępu; 

e) aktualizowania treści strony internetowej poprzez wprowadzanie zmian w okresie trwania 

umowy; 

f) wprowadzanie zmian w galerii strony internetowej; 

g) wymiana banerów i elementów graficznych na stronie internetowej; 

h) wprowadzanie drobnych modyfikacji w wyglądzie strony internetowej; 

i) administrowanie techniczną stroną serwisu internetowego, usuwanie błędów. 

j) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

 

7) Pozycjonowanie stron internetowych    

Zapewnienie pozycjonowania stron w zakresie:  

a) dostosowanie strony zarówno do mechanizmów wyszukiwania, jak i preferencji internautów,   

b) optymalizacja kodu poprzez  m.in. uporządkowanie struktury wewnętrznej serwisu, usunięcie 

istotnych błędów w kodzie,  

c) optymalizacja treści strony pod kątem promowanych wyrażeń kluczowych,  

d) Link Building - promowanie witryny na zewnętrznych serwisach poprzez linkowanie, np. z 

katalogów stron,  

e) Content Marketing - tworzenie dodatkowych, unikalnych i merytorycznych materiałów o firmie, 

marce czy poszukiwanych przez użytkowników produktach, z uwzględnieniem zasad SEO 

Copywritingu,  

f) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 
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8) Udostępnienie systemu zgłoszeń serwisowych   

Udostępnienie internetowego systemu zgłoszeń dla przedsiębiorstwa inkubowanego:  

a) dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową; 

b) obsługa systemu przez portal samoobsługowy; 

c) możliwość utworzenia indywidualnych kont ewidencjonowania zgłoszeń; 

d) możliwość powiadamiania email zgłaszającego, gdy jego zgłoszenie zostanie przyjęte, 

rozwiązane, zamknięte; 

e) możliwość śledzenia realizacji zgłoszeń serwisowych, historii aktualizacji wpisów oraz 

parametrów tj. czas pracy, termin wykonania, parametry SLA; 

f) możliwość komunikowania się z poziomu systemu zgłoszeń; 

g) możliwość akceptacji rozwiązanych zgłoszeń; 

h) możliwość korzystania z systemu zgłoszeń na urządzeniach mobilnych przy wykorzystaniu 

dedykowanej aplikacji producenta systemu; 

i) raportowanie obsługi zgłoszeń, możliwość przygotowania raportów dziennych, tygodniowych, 

miesięcznych i przesłanie ich pod wskazany adres e-mail; 

j) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godziny dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie obsługi systemu zgłoszeń; 

termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją 

szkolenia; szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online;  

k) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia., usługa realizowana miesięcznie. 

 

9) Dostęp do  pakietu oprogramowania biurowego 

Zapewnienie dostępu do pakietu oprogramowania: 

a) zintegrowany zestaw narzędzi zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do 

przygotowywania prezentacji, narzędzie do organizowania notatek, narzędzie do komunikacji z 

obsługą e-mail, kontaktów i kalendarza, dysk wirtualny; 

b) dysk wirtualny w chmurze na dane o pojemności 1TB; 

c) możliwość zapisywania dokumentów w formatach plików: xdoc, xlsx, xlsm, pptx, pptm; 

d) możliwość korzystania z pakietu oprogramowania przez 1 użytkownika na 5 różnych 

urządzeniach (dla jednego przedsiębiorstwa); 

e) wsparcie techniczne producenta oprogramowania świadczone w języku polskim; 

f) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie administracji usługą; termin 

szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia; 

szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online;  

g) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

   

10)  Dostęp do pakietu oprogramowania graficznego 

Pakiet oprogramowania spełniającego wymagania:  

a) zintegrowany zestaw narzędzi dostępny w chmurze zawierający: program do edycji zdjęć, 

program do projektowania interfejsów aplikacji web i mobilnych, program do edycji grafiki 

wektorowej, program do projektowania składu materiałów poligraficznych, program do 

nieliniowej obróbki wideo, dostęp do kolekcji gotowych materiałów graficznych; 

b) możliwość zapisywania dokumentów w formatach plików: psd, ai, inx, aepx, prproj; 

c) dysk wirtualny w chmurze o pojemności min. 20 GB zapewniający synchronizację danych 

użytkownika tworzonych przez narzędzia pakietu; 



  

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dział Zamówień Publicznych  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10 e-mail, zp@pwsz.elblag.pl    Strona 7 z 12 

  

d) możliwość korzystania z pakietu oprogramowania graficznego przez 1 użytkownika na dwóch 

różnych urządzeniach (dla jednego przedsiębiorstwa);  

e) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie administracji usługą; termin 

szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia; 

szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online;  

f) wykonawca zapewni dostęp do usługi pakietu oprogramowania graficznego dla 1 użytkownika; 

g) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

 

11)  Dostęp do pakietu oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami 

Oprogramowanie spełniające wymagania:  

a) narzędzie pozwalające na tworzenie zadań, zarządzanie harmonogramem pracy, zarządzanie 

czasem pracy, zarządzanie dokumentami, baza wiedzy; 

b) możliwość prowadzenia wielu projektów jednocześnie, do których można przypisywać osoby z 

różnym poziomem uprawnień; 

c) dostęp do oprogramowania zrealizowany przez przeglądarkę web, nie dopuszcza się aby 

oprogramowanie wymagało instalację dodatkowych modułów na komputerze; 

d) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie administracji usługą; termin 

szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia; 

szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online;  

e) Wykonawca zapewni dostęp do oprogramowania dla nieograniczonej liczby użytkowników; 

f) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

 

12) Dostęp do adresowych i kontaktowych baz danych 

Pakiet dostępowy spełniający wymagania:  

a) dostęp do internetowej bazy danych teleadresowych polskich firm i przedsiębiorstw, pozwalający 

na prowadzenie akcji telemarketingowych; 

b) baza danych teleadresowych powinna zawierać minimum informacje tj. pełna nazwa podmiotu 

gospodarczego, osobę kontaktową i stanowisko, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, 

dokładne dane teleadresowe i kontaktowe (telefon, email) ; 

c) dostęp do bazy z limitowaną ilością rekordów; 

d) możliwość wyboru jednego rodzaju bazy i branży; 

e) możliwość eksportu danych do pliku; 

f) możliwość korzystania z dostępu dla minimum 1 użytkownika (dla jednego przedsiębiorstwa); 

g) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie administracji usługą; termin 

szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia; 

szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online;  

h) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

 

13) Dostęp do bazy szablonów marketingowych 

Pakiet dostępowy spełniający wymagania:   

a) narzędzie w chmurze pozwalające na tworzenie prezentacji marketingowych i pracę zespołową 

nad projektami graficznymi tj. ulotki, broszury, banery, katalogi itp. 
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b) możliwość organizowania projektów w folderach (nielimitowana liczba folderów); 

c) dostęp do galerii szablonów i zdjęć, możliwość zapisywania własnych zdjęć; 

d) nieograniczone miejsce w chmurze na zapisywanie własnych elementów i zdjęć; 

e) korzystanie z dostępnej bazy szablonów, możliwość tworzenia i zapisywania własnych 

szablonów; 

f) możliwość korzystania z dostępu dla minimum 1 użytkownika (dla jednego przedsiębiorstwa); 

g) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie administracji usługą; termin 

szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia; 

szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online;  

h) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

 

14) Dostęp do bazy zamówień publicznych (przetargów i zleceń) 

Pakiet dostępowy spełniający wymagania:  

a) dostęp do serwisu z bazą ogłoszeń zamówień publicznych, zleceń, inwestycji, ofert; 

b) dostęp do raportów z ogłoszeniami z podziałem na branże; 

c) dostęp do ogłoszeń archiwalnych, minimum 2 lat wstecz; 

d) możliwość skorzystania z analizatora wspomagającego tworzenie ofert przetargowych; 

e) możliwość publikacji i zarządzania własnymi ogłoszeniami; 

f) możliwość korzystania z bazy ogłoszeń przez aplikację na urządzeniach mobilnych IOS/Android; 

g) możliwość korzystania z dostępu dla minimum 1 użytkownika (dla jednego przedsiębiorstwa);   

h) w ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednorazowe w wymiarze min. 

2 godzin dla każdego przedsiębiorstwa inkubowanego w zakresie administracji usługą; termin 

szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 2 dni przed realizacją szkolenia; 

szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zacisze 12 w Elblągu; Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie szkolenia online;  

i) termin realizacji: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 
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II. Część II zamówienia: Świadczenie usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz 

przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja 

przedsiębiorstw w Elblągu 

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług marketingowych na potrzeby łącznie  

15 przedsiębiorstw inkubowanych o minimalnych funkcjonalnościach i parametrach określonych poniżej. 

Każde przedsiębiorstwo inkubowane może wybrać i skomponować własny pakiet usług marketingowych. 

 

1) Opracowanie strategii marketingowej  

a) opracowanie opisu firmy, 

b) określenie celów marketingowych, 

c) określenie odbiorców, 

d) kategoryzację klientów, 

e) określenie podstawowej i dodatkowej grupy klientów, 

f) opracowanie słów kluczowych do pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych,  

g) analizę istniejącej konkurencji polskiej i zagranicznej w zależności od profilu działalności firmy,  

h) opracowanie strategii używania poszczególnych kanałów dystrybucji i informacji 

marketingowych takich jak targi, wydarzenia, media społecznościowe, wyszukiwarki 

internetowe, prasa drukowana i elektroniczna, 

i) określenie budżetu na działania marketingowe z podziałem na etapy wdrożenia, 

j) polityka wprowadzenia programów lojalnościowych z podziałem na segmenty klientów i 

produkty 

k) cele wdrożenia programu lojalnościowego i analiza opłacalności  

l) termin wykonania 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.  

2) Opracowanie strategii sprzedaży 

a) analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa,  

b) badanie rynku w grupie docelowej, 

c) budowa bazy potencjalnych klientów biznesowych, 

d) opracowanie kanałów dystrybucji i usług towarzyszących dla grupy docelowej, 

e) narzędzia i sposoby promocji sprzedaży, 

f) warunki handlowe i opracowanie cenników, 

g) określenie poziomu marż dla poszczególnych kanałów dystrybucji oraz segmentów klientów z 

uwzględnieniem kosztu wytworzenia.  

h) proces i narzędzia zarządzania kluczowymi klientami, 

i) termin wykonania 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.  

3) Opracowanie strategii kształtowania wizerunku  

a) analiza aktualnego wizerunku firmy,  

b) przygotowanie standardu kształtowania wizerunku, 

c) określenie instrumentów kształtowania wizerunku, 

d) określenie pożądanego wizerunku firmy oraz sposoby jego osiągnięcia, 

e) określenie norm zachowania pracowników wobec otoczenia sprzyjających realizacji założonego 

wizerunku firmy, 

f) termin wykonania 30 dni od dnia otrzymania zamówienia,  

4) Opracowanie identyfikacji wizualnej i księgi znaków 

a) trzy wersje logotypu (np. w formacie pliku .ia, .pdf, png, jpg), w kolorystyce CMYK, wersja 

kolorowa  WEB, monochromatyczna, achromatyczna biała, achromatyczna czarna, 

b) określenie dopuszczalnych form stosowania logotypu, 

c) określenie budowy, formy, proporcji i rozmiarów każdej wersji logotypu, 

d) określenie pola znaku i pola ochronnego logotypu, 
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e) określenie stosowania tła w logotypie,  

f) rekomendacji w zakresie typografii (min. dwa kroje), 

g) rekomendacje w zakresie stosowania kolorów firmowych (kodowanie: CMYK, RGB, LAB), 

h) opracowanie podstawowych parametrów firmowych, 

i) opracowanie stopki maila, 

j) opracowanie projektu wizytówki, 

k) opracowanie projektu roll-up,  

l) opracowanie elektroniczne papieru firmowego (format pliku: .ai, .tiff, .pdf, .doc), 

m) opracowanie graficzne wzoru teczki firmowej w formacie A4, zamykanej,  

n) opracowanie projektów pięciu elementów budujących wizerunek firmy tj. materiałów 

reklamowych: (format pliku: .ai, .tiff, .pdf) kubka, koszulki, torby materiałowej, notesu A5, 

długopisów firmowych; 

o) rekomendacje w zakresie typografii i kolorów; 

p) termin realizacji wykonania usługi: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

5) Opracowanie strategii w zakresie kampanii mailing i sms 

a) przygotowanie segmentacji bazy e-mail na podstawie kryteriów i bazy dostarczonej przez 

przedsiębiorstwo inkubowane,  

b) przygotowanie szablonu 5 wiadomości e-mail dla 5 wybranych segmentów,  

c) przeprowadzenie mailingu do 5 segmentów z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do 

wysyłki wiadomości, która wykorzystuje własne serwery SMTP,  

d) przygotowanie raportu ze skuteczności dostarczalności wiadomości oraz zachowań odbiorców 

(otwarcia/kliknięcia),  

e) termin wykonania 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

 

6) Wykonanie elementów promocyjnych 

Wykonanie i dostawa pakietu elementów promocyjnych, w tym:  

a) wydruk 250 szt. wizytówek – papier kreda mat, gramatura min. 300 g/m,  rozmiar 90 x 50 mm, 

druk offsetowy 4+4 pełny kolor, możliwość wydruku na czarnym papierze białych wzorów, 

drukowanych metoda warstwową  oraz druku wypukłego lub wydruk 250 szt. wizytówek – 

wykonanych z przeźroczystego tworzywa typu plexi, pcw 1-2 mm,  rozmiar 90 x 50 mm, druk 

offsetowy 4+4 pełny kolor, 

b) 50 szt. teczki firmowej, format A4, zamykanej, format 475x337 mm. Kreda mat 350 g, folia mat 

i lakier UV wybiórczy jednostronnie, 4+0, 2-bigowa, rozmiar po złożeniu 215x337 mm z logo 

przedsiębiorstwa określonym w pkt. 4), 

c) 50 szt. długopisów z logo przedsiębiorstwa nadruk dwustronny w jednym kolorze, wielkość pola 

nadruku min. 50x7mm, nadruk metodą tampondruku określonym w pkt. 4), 

d) notes A5 o wym. 210x148mm, klejony po krótszym boku, min. 25 kartek w środku, okładka 

papier kreda 300g, lakier UV, nadruk 4x0, środek papier offset 80g, nadruk 4x0, każda kartka na 

jednej stronie zadrukowana w kratkę i logo przedsiębiorstwa;. 

e) 30 szt. wybranego materiału reklamowego z logo przedsiębiorstwa określonym w pkt. 4), tj. 

kubka lub koszulki lub torby materiałowej (nieokreślonego w ppkt. a), b), c), d) i f) ),  

f) 1 szt. roll-up o wymiarach 100 x 200 cm, materiał typu block-out, kaseta aluminiowa z 

mechanizmem samonawijającym się, składany aluminiowy maszt, torba transportowa, nadruk 

cyfrowy na materiale wodoodpornym, kolor 4 x 0 z logo określonym w pkt. 4), 

g) termin realizacji wykonania usługi: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

 

 

7) Przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej na Facebook 

a) stworzenie koncepcji kampanii reklamowej (mediaplan) na okres 3 miesięcy, w tym założenie 

konta, jeśli przedsiębiorstwo inkubowane go nie posiada; 
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b) analiza sposobu i częstotliwości umieszczania postów (min. 3 posty tygodniowo, min. 2 posty 

sponsorowane/miesiąc do kwoty 200 zł), 

c) stworzenie treści postu; 

d) strategia udostępniania postów, 

e) ustawienie i kontrola postów (np. odpowiedź na wiadomości, komentarze), 

f) określenie grup odbiorców poszczególnych postów, 

g) opracowanie grafik na potrzeby kampanii, 

h) termin realizacji wykonania usługi: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

8) Przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej na Instagram  

a) stworzenie koncepcji kampanii reklamowej (mediaplan) na okres 3 miesięcy, w tym założenie 

konta, jeśli przedsiębiorstwo inkubowane go nie posiada; 

b) analiza sposobu i częstotliwości umieszczania postów (min. 3 posty tygodniowo, min. 2 posty 

sponsorowane/miesiąc do kwoty 200 zł), 

c) strategia udostępniania postów, 

d) ustawienie i kontrola postów (np. odpowiedź na wiadomości, komentarze), 

e) określenie grup odbiorców poszczególnych postów, 

f) opracowanie grafik na potrzeby kampanii, 

g) termin realizacji wykonania usługi: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

9) Przygotowanie i realizacja kampanii direct marketing  

a) wykonanie projektu i dostarczenie dwustronnej ulotki o wymiarach 210x99 mm, kolorowy 

(4/4) CMYK, kreda, błysk 130g o nakładzie 5 000 szt., 

b) dystrybucja 5 000 szt. ulotek do posiadaczy skrzynek pocztowych  w lokalizacjach wskazanych 

przez inkubowane przedsiębiorstwo (zasięg: teren województwa warmińsko-mazurskiego), 

c) termin realizacji wykonania usługi: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

10) Produkcja filmu reklamowego 1 

a) czas trwania: 30 sekund,  

b) opracowanie w formie pisemnej scenariusza, 

c) nagranie filmu, 

d) wykonanie animacji z wykorzystaniem środowiska 2D/3D 

a) montaż filmu z elementami graficznymi, 

e) montaż, zakup praw do muzyki wykorzystywanej w filmie, 

f) wynajęcie lektora, 

g) termin realizacji wykonania usługi: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

11) Produkcja  filmu reklamowego 2 

a) czas trwania: 90 sekund do 120 sekund,  

b) opracowanie w formie pisemnej scenariusza, 

c) nagranie filmu, 

d) zastosowanie w projekcie animacji oraz efektów specjalnych,  

e) montaż filmu z elementami graficznymi, 

f) dostosowanie treści i jakości filmu do strategii wizerunkowej przedsiębiorstwa inkubowanego, 

g) montaż, zakup praw do muzyki wykorzystywanej w filmie, 

h) wynajęcie lektora, 

i) termin realizacji wykonania usługi: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 
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12) Prowadzenie i kierowanie kampanii Google Adwords 

a) uruchomienie konta AdWords dla przedsiębiorstwa inkubowanego lub zarządzania kontem już 

istniejącym po uzyskaniu od przedsiębiorstwa inkubowanego dostępu do niego, 

b) udostępnienie wglądu w działania na koncie, poprzez logowanie do systemu Google Adwords w 

trybie odczytu, 

c) utworzenie reklam tekstowych,  doboru słów kluczowych i wszelkich innych parametrów 

kampanii, zgodnie z branżowymi standardami oraz wytycznymi przekazanymi przez 

przedsiębiorstwo inkubowane, 

d) możliwe miejsca wyświetlania reklam to sieć wyszukiwania  Google, sieć partnerska, 

wykorzystująca wyszukiwarkę Google – w wynikach wyszukiwania oraz sieć witryn 

wyświetlających reklamy Google (tzw. sieć AdSense) – na podstawie  dopasowania 

tematycznego lub innych kryteriów, 

e) zaplanowanie i zakup powierzchni reklamowej kampanii adWords, stały przegląd działań i 

optymalizowania kampanii przedsiębiorstwa inkubowanego dla uzyskiwania jak najlepszych 

parametrów reklam. 

f) termin realizacji wykonania usługi: rozpoczęcie usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania zamówienia, usługa realizowana miesięcznie. 

13) Przygotowanie artykułów reklamowych  

a) przygotowanie i wydanie 2 artykułów w lokalnej gazecie internetowej z grafikami firmowymi 

(artykuł nie powinien być krótszy niż 1/3 strony A4, ani dłuższy niż jedna strona A4 - pisane 

czcionką 12, z pojedynczymi odstępami). 

b) termin realizacji wykonania usługi: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

14) Opracowanie projektu graficznego i wykonanie oklejenia samochodu osobowego 

a) opracowanie projektu graficznego i jego analiza z uwzględnieniem wielkości plam grafiki, 

zagłębień karoserii oraz miejsc okiennych,  

b) druk UV na folii samochodowej, winyl podwójnie wylewany min. 0,09 mm, siła adhezji do 

lakierów samochodowych: od ok. 11 N/25 mm do ok. 22 N/25 mm 

c) oklejenie 1 samochodu osobowego do 3,5 tony (w tym samochodu typu SUV) przedsiębiorstwa 

inkubowanego opracowanym przez Wykonawcę projektem graficznym. 

d) termin realizacji wykonania usługi: do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. 

 

 

 


