
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
Projekt Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia "Nasza Mała Ojczyzna" w Nowej Sarzynie 

 
Wymagania co do zawartości strony internetowej 

 
 
 

I. Wygląd i struktura strony 

 
Język tekstu – polski. 
 
Kolorystyka: jasne tło, ciemny tekst, wymagane zastosowanie kolorów logotypu 
zleceniodawcy (#29166F – RGB41,22,111 oraz #FF9900 – RGB255,153,0), szczegóły do 
uzgodnienia. Zleceniobiorca zapewni łatwą zmianę kolorystyki na skalę szarości w razie 
wprowadzenia np. żałoby narodowej. 
 
Elementy graficzne do umieszczenia w górnej części strony – logotyp zleceniodawcy, tekst 
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, logotyp 1% (logotypy zostaną przekazane 
zleceniobiorcy pocztą elektroniczną). 
 
Menu główne: 

Strona główna 
Działalność 
 - Czytelnictwo 
 - Pożegnanie wakacji 
 - Bieg Niepodległości 
 - Spotkania z filmem 
 - Projekty edukacyjne 
 - Obozy dla młodzieży 
 - Działalność informacyjna 
FWOPP 
Dokumenty 
 - Statut  
 - Sprawozdania za rok … 
 - Sprawozdania za rok … 
Władze 
 - Zarząd 
 - Komisja Rewizyjna 
Deklaracja dostępności (dopuszczalne przeniesienie elementu do stopki). 
Ochrona danych osobowych (dopuszczalne przeniesienie elementu do stopki). 
Kontakt 

 
Preferowane położenie menu – pozioma belka w górnej części strony, poniżej elementów 
graficznych. 
 
Obszar aktualności – preferowane położenie w części centralnej lub panelu bocznym, tytuły 
newsów widoczne podczas wyświetlania każdej pozycji menu głównego. 
 
Pasek nad stopką – informacja: Modernizacja strony www, a w szczególności jej 
dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, została wykonana w ramach 
projektu Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia "Nasza Mała Ojczyzna" w Nowej Sarzynie, 
a poniżej grafika z logotypami i informacją o finansowaniu zadania (plik zostanie przekazany 
zleceniobiorcy pocztą elektroniczną). 



 
 
Stopka strony – elementy obowiązkowe: tekst Copyright 2022 Stowarzyszenie „Nasza Mała 
Ojczyzna”. Wszelkie prawa zastrzeżone., mapa serwisu. Zleceniobiorca może umieścić 
w stopce krótką informację o autorstwie strony. 
 
Wykluczone są wszelkie elementy animowane (z wyjątkiem ew. slidera na stronie głównej), 
zmieniające kolor bądź jasność itp. 
 
Zleceniobiorca może zaproponować inne rozmieszczenie wyżej wymienionych elementów 
i przedstawić je w wersji roboczej do akceptacji zleceniodawcy. 
 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach 
nieznacznych korekt do niniejszych wymagań. 
 
 

II. Wymagania dotyczące dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami 
 

Zleceniobiorca zapewni użytkownikowi możliwość: 
- powiększania czcionki i powrotu do czcionki standardowej 
- zmiany kontrastu 
- wyświetlania w skali szarości 
- podkreślania linków. 
 
Ponadto zleceniobiorca zapewni implementację następujących elementów dostępności 
cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami: 
- widoczny fokus przy nawigacji klawiaturą 
- dostępność za pomocą klawiatury wszystkich elementów aktywnych 
- brak pułapki klawiaturowej 
- brak mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika 
- obecność mapy strony 
- wygląd i działanie menu takie same na wszystkich stronach 
- nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony 
- brak elementów, które szybko błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność 
- możliwość korzystania z treści strony bez względu na orientację ekranu 
- brak informacji przekazywanej jedynie za pomocą koloru 
- brak instrukcji odnoszącej się do koloru elementu 
- czy są tytuły stron i czy mają poprawną strukturę 
- czy złożony element graficzny ma poszerzony opis 
- czy link do dokumentu do pobrania ma informacje o jego formacie, rozmiarze i języku. 
 
W/w elementy zostały opracowane na podstawie dokumentu Lista kontrolna do 
samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z 
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych (https://www.gov.pl/attachment/1a3e2bb5-6d60-4897-ac2f-
07a8e91e70ed), poziom podstawowy, str. 8 – 23. Zamawiający będzie badał spełnienie 
kryteriów w sposób określony w tym dokumencie. 
  



 
 
 

III. Zarządzanie treścią 
 
Zleceniobiorca zapewni: 
- dostęp do systemu wyłącznie po zalogowaniu, 
- tworzenie treści z możliwościami prostej edycji tekstu (np. czcionka, kolor, kursywa, 
pogrubienie), 
- edytor pozwalający na dodawanie i pozycjonowanie grafiki, linków, tabel i dowolnych plików 
jako załączników oraz dodawanie tekstu alternatywnego do grafik, 
- możliwość przenoszenia artykułów między stronami i podstronami, 
- modyfikowanie struktury strony (dodawanie, usuwanie i przenoszenie elementów menu, 
tworzenie i usuwanie wpisów itp.). 
 

IV.  Inne wymagania 
 
Zleceniobiorca zapewni jednakową czytelność strony WWW w przeglądarkach: Microsoft 
Edge 97.0 oraz nowsze, Firefox 100.0 oraz nowsze, Google Chrome 101.0 oraz nowsze, 
Opera 76 oraz nowsze, na tabletach oraz urządzeniach mobilnych. 
 
Zleceniobiorca zapewni zachowanie treści wpisów (aktualności) z dotychczasowej strony 
www zleceniodawcy opublikowanych po 12.09.2016.  


