Wrocław, 19.03.2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Firma Podatnik.info Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania tj. Serwisu Internetowego o nazwie
Podatnik.info, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całości działań związanych z przygotowaniem projektu graficznego, stworzeniem i przekazaniem kodu źródłowego oprogramowania serwisu internetowego, projektu bazy
danych, systemu CMS w tym:

1. Przygotowania analizy i stworzenia podstaw do realizacji projektu.
2. Przygotowania projektu funkcjonalności serwisu - rozplanowanie rozkładu treści na wszystkich unikalnych
podstronach serwisu.
3. Przygotowania projektu graficznego strony.
4. Programowanie frontendu (Serwis internetowy).
5. Programowanie Backendu (CMS).
6. Przygotowania aktualnej bazy przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych (ok. 20.000) oraz uzupełnienie treścią.
7. Przygotowania aktualnej bazy biur rachunkowych, doradców podatkowych, urzędów skarbowych i innych
instytucji oraz uzupełnienie treścią.
8. Stworzenia wskaźników podatkowych, odsetkowych, ZUS i innych.
9. Stworzenia zbioru 1500 aktywnych formularzy i wzorów pism oraz łatwego i intuicyjnego programu do
rozliczania rocznych deklaracji PIT.
10. Przygotowania oprogramowania do tworzenia aktywnych formularzy.
11. Przygotowania czytnika aktywnych formularzy.
12. Stworzenia oprogramowania do masowej wysyłki e-maili z powiadomieniami o nowych treściach w serwisie lub przesyłek tworzonych przez redaktorów serwisu czyli Newslettera.
13. Stworzenia Kanału RSS.
14. Stworzenia systemu do zarządzania bazą użytkowników serwisu (Frontend i CMS).
15. Stworzenia kalendarza podatnika.
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16. Stworzenia oprogramowania do komentowania w serwisie.
17. Stworzenia oprogramowania publikacji sond, głosowania przez użytkowników i obliczania wyników.
18. Stworzenia plugina do przeglądarek internetowych, przekazującego treści z serwisu i zachęcającego
użytkownika do powrotu na stronę - Widget do przeglądarki.
19. Stworzenia oprogramowania do generowania i wyświetlania statystyk sprzedaży na podstawie danych o
dokonanych operacjach.
20. Stworzenia oprogramowania do generowania i wyświetlania statystyk oglądalności.
21. Stworzenia oprogramowania do tworzenia kont dla administratorów z dostępem ograniczonym do
określonych działów.
22. Zakup sprzętu informatycznego - serwera komputerowego.
23. Zakup systemu operacyjnego oraz oprogramowania informatycznego do serwera.
24. Przeniesienie serwisu www na zakupiony serwer.
25. Testowanie oprogramowania i dokonywanie ewentualnych poprawek.
26. Przeszkolenie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi CMS.

Termin realizacji zadania:
01.04.2010 r.– 18.03.2011 r.

Kryteria oceny ofert:
cena – 100%

Termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 29.03.2010 r. do godz. 17.00
na adres: anna.madera@podatnik.info
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