
 

 

 

 
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 19 marca 2010 na wykonanie 

zadania tj. Serwisu Internetowego o nazwie Podatnik.info dla firmy 

Podatnik.info sp. z o.o. 

 

Szczegółowy opis działań  

1. Przygotowanie analizy i stworzenia podstaw do realizacji projektu 

Działanie  obejmuje wybór i przygotowanie serwera bazy danych, utworzenie i udzielenie 

dostępu do serwera testowego, wybór i przygotowanie repozytorium na kod projektu 

2. Przygotowanie projektu funkcjonalności serwisu – rozplanowanie rozkładu treści 

na wszystkich unikalnych podstronach serwisu.  

Działanie obejmuje przygotowane szkice wyglądu serwisu, mapa nawigacji serwisu, oraz 

rozplanowanie rozmieszczenia treści na wszystkich stronach 

3. Przygotowania projektu graficznego strony. 

Działanie  obejmuje opracowanie projektów graficznych strony www.podatnik.info w kilku 

wersjach oraz propozycji logotypów podatnik.info 

4. Programowanie frontendu (Serwis internetowy).  

5. Programowanie Backendu (CMS).  

Zaprojektowaniem systemu zarządzania treścią portalu (CMS). 

6. Przygotowania aktualnej bazy przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych 

(ok. 20.000)  oraz uzupełnienie treścią.  

Wzbogacenie projektu frontendu o możliwość prezentacji danych związanych z 

przepisami podatkowymi oraz interpretacjami podatkowymi. System CMS powinien 

zezwalać na edycję tych elementów, oraz import z zewnętrznych baz danych. 

7. Przygotowania aktualnej bazy biur rachunkowych, doradców podatkowych, 

urzędów skarbowych i innych instytucji oraz uzupełnienie treścią.  

Przygotowanie bazy danych biur rachunkowych, doradców podatkowych, urzędów 

skarbowych oraz innych instytucji, zarówno we frontendzie do przeglądania i 
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wyszukiwania danych, jak i CMS do ich edycji. Baza danych powinna zostać uzupełniona 

początkowymi danymi. 

8. Stworzenia wskaźników podatkowych, odsetkowych, ZUS i innych.  

Stworzenie podstron, na których użytkownicy portalu mogą przejrzeć wskaźniki 

podatkowe, odsetkowe, ZUS i inne. Część wskaźniów będzie automatycznie 

aktualizowana na podstawie danych z ZUS. System CMS musi pozwalać na edycję 

wartości tych wskaźników. 

9. Stworzenia zbioru 1500 aktywnych formularzy i wzorów pism 

Opracowanie 1500 aktywnych formularzy przy użyciu stworzonego dedykowanego 

systemu.  

10. Przygotowania oprogramowania do tworzenia aktywnych formularzy. 

Opracowanie systemu pozwalającego na wykonanie zbioru 1500 aktywnych formularzy. 

System aktywnych formularzy musi pozwalać na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie 

formularzy, uzupełnianie, zapisywanie na dysku oraz drukowanie.. 

11. Przygotowania czytnika aktywnych formularzy.  

Przygotowanie prgramu do odczytu i edycji aktywnych formularzy. Program będzie 

odczytywał tylko formaty plików właściwe dla aktywnych formularzy dostępnych w 

serwisie podatnik.info. Program powinien być dostępny jako software oraz możliwy do 

użytku poprzez stronę www. 

12. Stworzenia oprogramowania do masowej wysyłki e-maili z powiadomieniami o 

nowych treściach w serwisie lub przesyłek tworzonych przez redaktorów serwisu 

czyli Newslettera.  

Stworzeni systemu umożliwiającego użytkownikom zapis do Newslettera. Po stronie CMS 

musi powstać narzędzie pozwalające na przygotowanie treści wiadomości do wysyłki, 

oraz mechanizm do wysyłania wiadomości do wszystkich zapisanych klientów. 

13. Stworzenia Kanału RSS.  

Stworzenie kanału RSS, dzięki któremu użytkownicy portalu na bieżąco będą 

powiadamiani o nowych wiadomościach, które pojawiły się na stronie podatnik.info. 

14. Stworzenia systemu do zarządzania bazą użytkowników serwisu (Frontend i CMS)  



 

 

 

 
Stworzenie systemu pozwalającego użytkownikom portalu na rejestrację i logowanie oraz 

na zabezpieczeniu systemu CMS przed dostępem niepowołanych osób do stron 

zastrzeżonych wyłącznie do wskazanch administratorów. 

15. Stworzenia kalendarza podatnika.  

W kalendarzu administrator strony, przez system CMS będzie mógł wszystkim 

użytkownikom wstawiać zdarzenia jednorazowe oraz cykliczne (z cyklami różnej długości, 

np.: roczne, kwartalne, miesięczne), natomiast każdy z zarejestrowanych użytkowników 

będzie mógł na własną rękę wstawiać własne zdarzenia, do których wyłącznie on będzie 

miał wgląd. 

16. Stworzenia  oprogramowania do komentowania w serwisie.  

Projekt komentowania w serwisie ma skupić się nad przygotowaniem mechanizmu, gdzie 

zarejestrowani użytkownicy mogą w łatwy i intuicyjny sposób komentować różne treści w 

serwisie, np.: interpretacje podatkowe, artykuły itp. 

17. Stworzenia oprogramowania publikacji sond, głosowania przez użytkowników i 

obliczania wyników. 

Działanie umożliwi realizację sond użytkowników. W systemie CMS ma powstać 

mechanizm pozwalający na definiowanie zapytania oraz zbioru możliwych odpowiedzi. 

Równocześnie na frontendzie, użytkownicy będą mogli oddać swój głos na jedną z 

wybranych odpowiedzi. System będzie generował podsumowanie ilości oddanych głosów 

na każdą z wpisanych odpowiedzi. 

18. Stworzenia plugina do przeglądarek internetowych, przekazującego treści z 

serwisu i zachęcającego użytkownika do powrotu na stronę - Widget do 

przeglądarki.  

Plugin będzie powiadamiał klienta o nowych wiadomościach, które pojawiły się na stronie, 

o zdarzeniach kalendarzowych, oraz o innych elementach, które zostały wykonane na 

stronie. 

19. Stworzenia oprogramowania do generowania i wyświetlania statystyk sprzedaży 

na podstawie danych o dokonanych operacjach. 



 

 

 

 
Funkcja ma umożliwiać przeglądanie założonych kont na portalu podatnik.info, oraz 

przejrzeć i wygenerować raporty związane ze sprzedażą wykonaną na portalu. 

20. Stworzenia oprogramowania do generowania i wyświetlania statystyk 

oglądalności.  

Realizacja tego działania jest związana z przygotowaniem oprogramowania, które zbiera 

statystyki oglądalności, a następnie zezwala na generowanie i ich wyświetlanie. 

21. Stworzenia oprogramowania do tworzenia kont dla administratorów z dostępem     

ograniczonym do określonych działów.  

22. Zakup sprzętu informatycznego - serwera komputerowego – specyfikacja w 

załączniku 

23. Zakup systemu operacyjnego oraz oprogramowania informatycznego do serwera – 

specyfikacja w załączniku  

24. Przeniesienie serwisu www na zakupiony serwer  

Na tym etapie realizator zobowiązany jest do przeniesienia przygotowanego serwisu 

podatnik.info, na zakupiony serwer. Powinien od wykonać instalację na serwerze 

wymaganego oprogramowania, oraz konfigurację serwera zapewniającą niezawodność, 

wydajność oraz bezpieczeństwo. 

25. Testowanie oprogramowania i dokonywanie ewentualnych poprawek. 

W ramach tego etapu, wykonawca wykona wszelkie niezbędne testy związane z 

niezawodnością, wydajnością i bezpieczeństwem stworzonego oprogramowania, oraz 

dokona wszelkich poprawek błędów znalezionych w projekcie. 

26. Przeszkolenie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi CMS. 

Podatnik.info wskaże trzy osoby, które odbędą szkolenie z zakresu obsługi 

przygotowanego systemu CMS. Szkolenie to przeprowadzi wykonawca. 

 


