
 

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 
 

 

Załącznik nr  1  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie platformy internetowej oraz udzielenie 

licencji dla systemu zarządzania portalem internetowym DORADCA – w terminie 

wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, który nie może być dłuższy niż 100 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

2) udzieleniem gwarancji przez okres realizacji projektu, tj. do dn. 31 grudnia 2022 r. 

3) wsparcie techniczne i serwis platformy oraz administrowanie platformą przez okres 

realizacji projektu, tj. do dn. 31 grudnia 2022 r. w tym bieżącą aktualizację systemu cms 

oraz modułów, 

4) świadczenie usług w zakresie zapewnienia i utrzymania serwera (usługa hostingowa). 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie platformy 

internetowej pn. „Doradca” służącej do współpracy Placówek Wsparcia Dziennego 

działających na terenie miasta Szczecina w celu rozwoju poradnictwa rodzinnego i 

specjalistycznego skierowanego do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

ubóstwem oraz ich rodziców, jak również podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników 

systemu wsparcia rodziny. 

Platforma zostanie zrealizowana w ramach projektu pn. „Samodzielni – kompleksowy 

system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K009/18 i 

będzie zawierać dane dostosowane do różnych odbiorców m.in: 

1) Uczestników projektu, 

2) Placówek Wsparcia Dziennego, 

3) Rodziców, 

4) Pracowników systemu wsparcia rodziny oraz jednostek pomocy społecznej, 

5) Pozostałych użytkowników internetu. 

 

Główny kod CPV: 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW. 

II. Szczegółowe wymagania wobec przedmiotu zamówienia. 

Platforma powinna posiadać:  

1. Część publiczną (informacyjną), dostępną dla wszystkich odwiedzających użytkowników; 

2. Część wewnętrzną, dostępną tylko dla zalogowanych, uprawnionych użytkowników. 
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Ad. 1  

CZĘŚĆ PUBLICZNA (informacyjna) platformy powinna być dostępna dla wszystkich 

odwiedzających witrynę. Powinna zawierać informacje w postaci podstron podzielonych na 

działy oraz załączników umieszczonych na podstronach. Cześć ta zbudowana powinna zostać 

w oparciu o rozwiązanie typu CMS (Content Management System). Dzięki temu możliwe 

będzie administrowanie treścią podstron, dodawanie nowych treści oraz edycja struktury 

działów. System tego typu oferuje również mechanizmy pozwalające na wgrywanie 

załączników czy tworzenie bazy linków do innych istotnych stron. System CMS wybrany do 

realizacji części publicznej powinien zawierać mechanizmy, które gwarantują prawidłowe 

indeksowanie strony przez wyszukiwarki internetowe takie jak Google (tzw. SEO - Search 

Engine Optimization). Pozwoli to na umożliwienie wyszukiwania treści zgromadzonych na 

portalu przez użytkowników zewnętrznych. Dodatkowo system powinien oferować 

możliwość kontaktu bezpośrednio przez stronę (np. o zauważonych nieprawidłowościach w 

treściach). Funkcja ta rozumiana jest jako formularz z możliwością przesłania opinii oraz 

załączeniu pliku. 

Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na platformie w części publicznej:  

a) informacje ogólne czym są i jak działają placówki wsparcia dziennego na terenie 

Szczecina, 

b) wykaz placówek wsparcia dziennego (dane teleadresowe, lokalizacja, rodzaj placówki, 

zakres oferowanych usług, Informacje o terminach naborów, galerie zdjęć i plików 

multimedialnych, informacje o planowanych imprezach), 

c) informacje dotyczące projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka 

i rodziny w Szczecinie”, 

d) informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach projektu np. turnieju piłki nożnej, 

sztuki budowania, rejsu ku dorosłości, 

e) oferty w zakresie szkoleń dla pracowników systemu wsparcia rodziny oraz jednostek 

pomocy społecznej, 

f) opisy i inne informacje udostępniane przez administratora publicznie, ogłoszenia, 

komunikaty. 

Treści do zamieszczenia w części publicznej platformy dostarczy Zamawiający. 

Ad. 2  

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA dostępna tylko dla zalogowanych, uprawnionych użytkowników 

zawierająca:  

 uwierzytelnienie i autoryzację użytkownika oraz moduł zarządzania użytkownikami,  

 każdy użytkownik zdefiniowany w systemie powinien mieć możliwość aktualizowania 

parametrów swojego profilu. 

Część wewnętrzna będzie zawierała:  

a) moduł: Pracownia Specjalisty - po rozwinięciu w kolejnych zakładkach będzie: opis 

pracowni, ogłoszenia o szkoleniach, ogłoszenia o superwizjach, aktywny formularz 

umożliwiający przesyłanie zgłoszeń na szkolenia, możliwe będzie również w tej 

zakładce zamieszczanie „ankiet do badania potrzeb szkoleniowych” 
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b) moduł: Placówka Wsparcia Dziennego - część zawierająca: 1) bazy danych 

uczestników placówek wprowadzane przez poszczególne PWD obejmujące dane 

wychowanków tj. imię, nazwisko, pesel, imiona i nazwiska rodziców, adres 

zamieszkania, szkoła, klasa, data przyjęcia do PWD, data skreślenia z podaniem 

przyczyny, codzienną listę obecności (ob, nb: uspr/nieuspr, ucieczka), 2) kalendarz 

umożliwiający rezerwację usług dla uczestników placówki oferowanych np. w ramach 

realizacji projektu. Funkcjonalności w module dostępne jedynie dla uprawnionych 

użytkowników 

c) moduł: Urząd Miasta – Wydział Spraw Społecznych (UM – WSS) - w tej części 

zamieszczone będą ogłoszenia (o szkoleniach, superwizjach i inne) wraz z drukami do 

pobrania jak również aktywnymi ankietami/drukami zgłoszeń itp., 

d) moduł: MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie umożliwiający weryfikację 

korzystania z usług PWD przez poszczególnych klientów MOPR poprzez podanie nr 

PESEL. 

Zakres dostępu dla poszczególnych kont użytkowników definiuje pkt. III. Wymagania 

techniczne. 

III. Wymagania techniczne: 

1) System powinien zostać wykonany w technologii gwarantującej stabilność i 

bezpieczeństwo przechowywanych informacji (komunikacja z wykorzystaniem protokołu 

https). Przewidywana maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników: 200 osób.  

2) Technologia powinna pozwalać na łatwe modyfikowanie i rozbudowę rozwiązania w 

przyszłości. 

3) Platforma ma działać jako aplikacja webowa (internetowa).  

4) Aplikacja musi być zgodna z najnowszą specyfikacją HTML 5 oraz CSS3 lub 

równoważnymi.  

5) Aplikacja musi być zgodna ze standardem W3C lub równoważnym.  

6) Platforma musi zapewniać poprawną współpracę z bazą danych na licencji GPL (np. 

MySQL, PostgreSQL itp.).   

7) Platforma powinna działać w 100% i identycznie wyglądać pod dwoma najnowszymi 

wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Microsoft Edge, Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub równoważnymi). W 

przypadku starszych (wspieranych) wersji przeglądarek dopuszczalne są odchylenia w 

stosunku do wyglądu platformy, jednak sama funkcjonalność i działanie musi zostać bez 

zmian.  

8) Portal nie może zawierać elementów wykonanych w technologii Flash. 

9) Wymagany jest Responsive Web Design i sprawne działanie w przeglądarkach na 

wszystkich popularnych typach urządzeń i systemach operacyjnych. 

10) Platforma musi mieć możliwość aktualizacji rozwiązań technicznych systemu oraz 

poszczególnych jego części do najnowszych wymagań technicznych, zwłaszcza w 

zakresie bezpieczeństwa.  
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11) Platforma musi posiadać konto głównego Administratora umożliwiające pełne 

zarządzanie platformą.  

12) Platforma musi umożliwiać zakładanie nowych rodzajów kont oraz ustalanie uprawnień 

dostępu do poszczególnych części serwisu oraz jego funkcjonalności.  

13) Platforma powinna mieć możliwość obsługi min. 200 użytkowników platformy 

jednocześnie.  

14) Platforma musi tworzyć dziennik zdarzeń – aktywność użytkowników, redakcja i 

publikacja treści, zmian itp.  

15) System musi być zgodny w obsłudze z ogólnie przyjętymi zasadami UI / UX  w  zakresie 

użytkowania platformy. 

16) System powinien posiadać zabezpieczenia przed włamaniem do systemu, wykonaniem 

nieuprawnionych zmian, code injection, brute force, wykorzystanie blokady adresu IP na 

określony czas po kilku nieudanych próbach logowania.  

17) System powinien być docelowo uruchomiony na serwerze dedykowanym lub VPS 

zapewnionym na czas realizacji projektu przez Wykonawcę. 

18) Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi 

w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 

19) W platformie powinno być zdefiniowane 6-7 podstawowych rodzajów kont 

użytkowników:  

a) administrator,  

b) redaktor,  

c) placówka,  

d) UM, 

e) MOPR - asystent, 

f) zwykły użytkownik Internetu.  

Ad. a) 

Administrator:  

a) możliwość edycji danych w profilu użytkownika,  

b) zakładanie, edycja, blokowanie i usuwanie dowolnego konta, 

c) nadawanie uprawnień dla rodzajów kont, 

d) dodawanie nowych pól i słowników do platformy i kont użytkowników, 

e) dodawanie nowych stron statycznych (podstron) oraz edycja menu, 

f) zarządzanie wyświetlaniem treści i modułów w zdefiniowanych regionach i 

zakładkach platformy. 

g) edycja statycznych stron platformy (strony tekstowe, nie zawierające mechanizmów) 

poprzez zastosowanie systemu CMS lub równoważnego (edycja, dodawanie, 

wyłączanie) w zakresie określonym dla danego rodzaju konta, 

Ad. b) 

Redaktor - dla koordynatora projektu i specjalisty ds. systemu wsparcia dziennego 

a) możliwość edycji danych w profilu użytkownika, 

b) generowanie i definiowanie raportów dotyczących użytkowników platformy 



str. 5 

 

zdefiniowanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, 

c) generowanie i wydruk raportów dotyczących usług specjalistycznych (z możliwością 

eksportu do pliku pdf i Excel) – zapotrzebowanych, zatwierdzonych (zasilane z danych 

platformy - z kalendarza) oraz zrealizowanych (zasilane poprzez ręczne uzupełnianie 

przez „redaktora”), 

d) prowadzenie grafiku godzin pracy specjalistów, wprowadzanie do kalendarza 

dostępnych godzin usług specjalistów dla dzieci, 

e) generowanie i wydruk kalendarzy dla poszczególnych specjalistów, 

f) sortowanie bazy (z możliwością eksportu do pliku pdf i Excel) wykonanych usług wg 

rodzaju usługi, adresu placówki, nazwy uczestnika (imię, nazwisko, pesel), specjalisty, 

g) dostęp do wszystkich kont użytkowników z możliwością edycji, usuwania, 

blokowania, 

h) tworzenie galerii zdjęć, ogłoszeń, 

i) moderacja wpisów i ogłoszeń użytkowników (zatwierdzanie, blokowanie, usuwanie), 

możliwość publikowania „aktualności” jednym kliknięciem w kilku miejscach (np. na 

stronie PWD i na stronie głównej), 

j) możliwość wysyłania wiadomości użytkownikom,  

k) alert przy powtórzeniu tego samego dziecka w dwóch różnych placówkach (np. 

podświetlenie na czerwono powtarzającego się peselu), 

Ad. c) 

Placówka  

a) możliwość edycji własnego konta Placówka, danych swojej placówki i przeglądania 

modułów: Pracownia specjalisty i UM – WSS, 

b) ma dostęp tylko do swojego konta, do danych swojej placówki (bez możliwości 

podglądu pozostałych PWD) 

c) możliwość dokonywania rezerwacji usług specjalistycznych za pośrednictwem 

kalendarza, 

d) możliwość wysyłania wniosków o usługi specjalistyczne za pomocą aktywnego 

formularza automatycznie przesyłanego do „redaktora” i tworzącego bazę danych 

„usługi dla dzieci”, 

e) możliwość zamieszczania treści (po zatwierdzeniu przez „redaktora”) na swojej 

podstronie w części publicznej platformy. 

Ad. d) 

UM - WSS 

a) możliwość generowania raportów zapotrzebowania i udziału w szkoleniach i 

superwizjach dla pracowników systemu wsparcia rodziny oraz jednostek pomocy 

społecznej (z formularzy zgłoszeniowych), m.in. wg typu wsparcia z jakiego skorzystali 

pracownicy, placówki macierzystej, terminu usługi,  

b) możliwość generowania raportów z bazy danych „placówki PWD” - dziennych, 

miesięcznych, rocznych dotyczących liczby wychowanków i frekwencji w 

poszczególnych placówkach lub u poszczególnych organizatorów, sortowane wg typu 

wsparcia, nazwy placówki, organizatora,  
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c) możliwość wysyłania wiadomości użytkownikom, 

d) wprowadzanie informacji o szkoleniach, superwizjach, ogłoszeniach, 

e) do tego użytkownika mają trafiać „zgłoszenia na szkolenia” oraz wypełnione „ankiety 

do badania potrzeb szkoleniowych” składane przez aktywne formularze w „Pracowni 

Specjalisty”. 

Ad. e) 

MOPR - Asystent  

a) dostęp do baz danych placówek PWD jedynie w zakresie wyszukania po konkretnym, 

wskazanym peselu dziecka i sprawdzenie czy jest uczestnikiem wsparcia dziennego, w 

której placówce, frekwencji dziecka i usług specjalistycznych z jakich dziecko 

korzystało (bez możliwości wglądu w pełną bazę danych) 

Ad. f) 

Zwykły użytkownik internetu  

a) dostęp jedynie do publicznej części platformy. 

IV. Dodatkowe wymagania. 

Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie ponadto do:  

1) rejestracji i utrzymania domeny o nazwie uzgodnionej z Zamawiającym i zapewnienia 

certyfikatu SSL do dnia 31 grudnia 2022 r., 

2) zapewnienia wizualizacji wszelkich elementów zamówienia zgodnie z zasadami 

promocji i oznakowania projektów dostępnymi na stronie internetowej: 

https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/ 

3) administrowania platformą do dnia 31 grudnia 2022 r., 

4) realizacji usługi hostingowej  

5) zapewnienia aktualności komponentów technicznych platformy (silników baz danych, 

bibliotek itp.), 

6) tworzenia, przechowywania i weryfikacji kopii bezpieczeństwa platformy, 

7) zapewnienia w realizacji usługi hostingowej standardów bezpieczeństwa zgodnie z 

RODO tj. art. 32 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), który wprowadza: wymóg stosowania procesu szacowania ryzyka wiążącego 

się z przetwarzaniem, w szczególności wynikającego z przypadkowego lub 

niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia 

lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz wymóg wdrożenia  

organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa przetwarzania danych, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 

8) przeniesienia z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego 

przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, bez uwag lub równoważnie, na 

rzecz Zamawiającego wyłącznych autorskich praw majątkowych do dzieła będącego 

https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/
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przedmiotem zamówienia (jeżeli takie powstanie w wyniku realizacji umowy) lub 

dowolnie wybranej jego części nieodwołalnie, w tym do koncepcji rozwoju i 

funkcjonowania systemu zarządzania treścią (CMS) bez konieczności składania 

odrębnych oświadczeń w terminie późniejszym, bez ograniczeń co do czasu, na 

następujących polach eksploatacji: 

 utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji 

utworu), 

 digitalizacja, 

 wprowadzenie do pamięci komputera i sieci komputerowej Zamawiającego, 

 sporządzenie wydruku komputerowego, 

 zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w 

postaci elektronicznej, 

 wprowadzenie do obrotu w przypadku rezygnacji Zamawiającego z 

eksploatacji utworu, 

 nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, 

 wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika 

łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej lub niemieckiej) 

wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce wraz z prawem do 

dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski 

oraz poza jej granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego, 

 obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

 rozpowszechniania utworu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, 

 korzystania na własny użytek, 

 przekazywania osobom trzecim, 

 dokonywania zmian w utworze, 

 wykonywania praw zależnych, 

 wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

9) dostarczenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji usługi aktualnych plików 

źródłowych wraz z majątkowymi prawami autorskimi do wykonanej platformy,  

10) przekazania - w przypadku wykorzystywania oprogramowania firm trzecich, do 

użytkowania których wymagana jest stosowna licencja - licencji na wykorzystanie 

tego oprogramowania. Licencje te nie mogą być ograniczone czasowo,  

11) przekazania dokumentacji technicznej zawierającej: 

a) specyfikacje poszczególnych funkcjonalności, 

b) organizację systemu, 

c) opis wymaganych konfiguracji sprzętu, 
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d) schemat i opis architektury systemu, 

e) schemat i opis modelu danych, 

f) schematy plików XML tam gdzie są wykorzystane do importu/eksportu 

danych, 

g) opis instalacji systemu, 

h) przekazania dokumentacji technicznej zawierającej: 

12) przekazania dokumentacji administratora zawierającej: 

a) procedurę odzyskiwania systemu po awarii,  
b) procedury wykonywania kopii zapasowych,  
c) procedury wykonywania archiwum,  
d) opis możliwości konfiguracyjnych i zarządczych,  
e) zestawienie informacji o możliwych problemach systemu (zapisanych w logu) 

z opisem, 
13) przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla użytkowników z zakresu 

obsługi systemu 

14) świadczenia usług wsparcia technicznego do dnia 31 grudnia 2022 roku, 

15) udzielenia gwarancji – do dnia zakończenia projektu – 31.12.2022r. liczonej od dnia 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag, na warunkach: 

a) oprogramowanie licencjonowane przez wykonawcę platformy będzie działało 

zgodnie ze specyfikacją wymagań zamieszczonych w specyfikacji, 

b) gwarancja obejmuje nieodpłatne usuwanie błędów i awarii związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia. Gwarantowany czas reakcji Wykonawcy to 

12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, 

c) gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) 

będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta 

tego oprogramowania, 

d) gwarancja obejmuje również wykryte usterki i nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu oprogramowania niezgodne ze specyfikacją, które zostaną 

ujawnione w trakcie okresu jej obowiązywania, po zamieszczeniu treści i 

założeniu kont użytkowników –  w przypadku usterek i nieprawidłowości 

uniemożliwiających całkowite funkcjonowanie platformy wykonawca usunie 

je w ciągu 3 dni roboczych, a w przypadku usterek i nieprawidłowości 

częściowo wpływających na funkcjonalność platformy w terminie 10 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia usterki lub nieprawidłowości, 

e) gwarancja nie obejmuje przyszłych prac rozwojowych wykraczających poza 

specyfikację, dodawania nowych funkcjonalności w przyszłości, kopii bazy 

platformy. Wykonywanie kopii platformy leży po stronie Zamawiającego. 

IV. Harmonogram realizacji zamówienia 

1) Opracowanie platformy w wersji gotowej do testów funkcjonalnych przez 

Zamawiającego wraz z zapewnieniem domeny i serwera – na tym etapie Wykonawca 

zobowiązany będzie do uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami 

Zamawiającego mających na celu doprecyzowanie funkcjonalności platformy oraz 
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zaakceptowanie layoutu (Wykonawca dostarczy propozycję wyglądu aplikacji (tzw. 

layout) i wniesie do niej wszystkie przekazane poprawki, Wykonawca zapewni konieczne 

elementy graficzne). Treści do struktury portalu dostarczy Zamawiający. 

2) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla użytkowników platformy oraz zespołu 

projektowego (w tym redaktorów) w zakresie obsługi i administracji portalem. 

3) Testy u Zamawiającego – 2 tygodnie, 

4) Wprowadzenie poprawek do platformy co do sposobu jej działania – maksymalnie 3 

tygodnie od zakończenia testów. 

5) Planowany termin uruchomienia systemu w wersji ostatecznej do dnia 15 marca 2020 r. 

6) Hosting i administrowanie - w całym okresie projektu, czyli do 31.12.2022 r. 

7) Przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej, pełnego kodu źródłowego oraz 

licencji. 

 

 


