
Borzymy, 16.05.2022 r 
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach       
ul. Piękna 8, 05-281 Borzymy  
NIP 125 156 34 68, REGON 142375655, KRS 0000355060 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo, 
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: modernizację strony internetowej Stowarzyszenia 
Przyjaciół Kultury w Urlach pod adresem www.kulturaurle.pl, w tym zaprojektowanie identyfikacji 
wizualnej organizacji oraz przeprowadzenie szkolenia z utrzymania i obsługi strony.  
 
Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres prac wchodzących w przedmiot zamówienia: 

• strona zgodna z wytycznymi WCAG 2.0, przystosowana do użytkowników z 
niepełnosprawnościami, lekka – szybko się ładująca 

• optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych (metatagi, nagłówki, 
linkowanie wewnętrzne) 

• kod strony zgodny ze standardami W3C, atrybut ALT, Robot.txt, mapa strony, Breadcrumbs 

• odpowiednie zabezpieczenia strony  

• przyjazna wersja mobilna strony   

• zaprojektowanie układu strony z intuicyjnym menu nawigacyjnym  

• zastosowanie intuicyjnych narzędzi, zapewniających łatwą edycję strony 

• wprowadzenie nowych funkcjonalności: animacje, łącza, kalendarium wydarzeń  

• panel dla użytkowników do zgłaszania swoich propozycji wydarzeń kulturalnych/ uwag 

• zaprojektowanie szaty graficznej odpowiadającej artystycznemu profilowi Stowarzyszenia - 
identyfikacja wizualna (czcionki, kolory, logo, pakiet na social media – grafika informacyjna na 
FB i Instagrama, baner do mailingu, baner - zdjęcie w tle na FB),  

• stopka z podstawowymi informacjami - danych adresowych, dane kontaktowe, linku do 
polityki prywatności oraz prostego menu nawigacyjnego 

• klikalne logo na górze strony  

• przyciski pozwalające udostępniać treść w social media, zachęcające do polubień/ 
obserwacji//subskrypcji – Facebook, Instagram 

• możliwość komentowania relacji z wydarzeń kulturalnych  

• wyróżniające się przyciski „Czytaj więcej” 

• Newsletter 

• uporządkowanie materiałów archiwalnych i uzupełnienie brakującej historii aktywności 
Stowarzyszenia, o materiały dotąd nie publikowane 

• intuicyjny panel do przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia oraz 1 proc.  

• galerie z wydarzeń (zdjęcia i filmy) 

• okienko zachęcające do pozostawienia adresu mailowego 

• prosty formularz kontaktowy 
Przedmiotem zamówienia jest również:  

• przeprowadzenie szkolenia Członków Stowarzyszenia z obsługi i utrzymania strony 

• stały kontakt do osoby/firmy, która będzie wsparciem technicznym w przypadku problemów z 
administrowaniem stroną (min. do końca 2022 r.)   

 
Oferty prosimy przesyłać na adres admin@kulturaurle.pl do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 12:00. 
Podczas oceny będziemy zwracać szczególną uwagę na dotychczasowe projekty, które uprzejmie 
prosimy dołączać do nadsyłanych ofert.  
Nowa, ciesząca oko stroną ma być wirtualnym miejscem spotkań, kanałem, dzięki któremu 
Stowarzyszenie będzie mogło dotrzeć z przekazem kulturalnym do jak najszerszego grona odbiorców, 
realizując w ten sposób swoje cele statutowe.  

Z pozdrowieniami  
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury w Urlach 

http://www.kulturaurle.pl/

