Oferta na system Nowy BIP
Data przygotowania oferty: 31.10.2019 r.

Kontakt w sprawie oferty:
Radgost Sp. z o.o., NowyBIP
ul. Smulikowskiego 6/8
00-388 Warszawa
tel: +48 22 307 33 43
bip@nowybip.pl

Kontakt w sprawie oferty:
Radgost Sp. z o.o., NowyBIP
ul. Smulikowskiego 6/8,00-388 Warszawa
tel: +48 22 307 33 43
bip@nowybip.pl, 
nowybip.pl / radgost.pl

Co wchodzi w skład oferty?
1. Profesjonalny system zarządzania treścią zgodny z:
a. Ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
b. Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
c.

Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 28 października
2005 r.

2. Przechowywanie i publikowanie przetargów, plików i treści.
3. Udostępnienie wyglądu BIP z gotowych szablonów dostępnych na stronie nowybip.pl lub dostosowanie obecnego
szablonu graficznego.
4. Utrzymanie strony BIP na serwerze.
5. Codzienne tworzenie kopii zapasowej systemu.
6. Możliwość utrzymania wielu stron typu BIP oraz stron WWW.
7. Baza wiedzy
8. Uruchomienie witryny w 7 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
DOSTĘPNE OPCJE
ABONAMENT MIESIĘCZNY
BEZPŁATNE
PRZENIESIENIE TREŚCI*
HOSTING W CENIE
DODATKOWE STRONY BIP
LUB WWW
TRANSFER MIESIĘCZNY /
MIEJSCE NA DYSKU
ABONAMENT ROCZNY
(PROMOCJA)

MAŁY BIP

STANDARD BIP

MAX BIP

GROUP BIP

38 zł

68 zł

148 zł

348 ZŁ

TAK*

TAK*

TAK*

TAK*

TAK

TAK

TAK

TAK

-

-

3

10

3 GB/3 GB

15 GB/15 GB

100 GB/100 GB

200 GB/100 GB

380 zł

680 zł

1480 zł

3480 ZŁ

Wszystkie podane ceny są cenami netto, aby otrzymać cenę brutto należy doliczyć 23% podatku VAT
* w opcji Mały BIP przenosimy do 20 podstron/publikacji z dotychczasowego systemu BIP lub innego źródła, w opcji Standard BIP przenosimy do 50
podstron/publikacji w opcji Max BIP do 100 podstron. W opcji GROUP BIP przenosimy łącznie do 200 podstron. Resztę stron Klient może przenieść w
własnym zakresie lub my przenosimy je jako Archiwum, które także będzie w dostępne w nowym systemie BIP.
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Cechy systemu Nowy BIP
●

proste i szybkie dodawanie ogłoszeń, przetargów i dokumentów do pobrania

●

łatwe wyszukiwanie treści przez petentów oraz administratorów

●

pełne bezpieczeństwo składowanych danych z możliwością ich przywrócenia w razie awarii

●

możliwość podziału pracy wg kompetencji pracowników

●

automatyczna publikacja i zdejmowanie treści w wyznaczonym czasie

●

łatwa obsługa dla osób z podstawową wiedzą o obsłudze komputera

●

przejrzysta historia zmian wprowadzonych treści

●

automatyczny rejestr zmian

●

wbudowana funkcja wyświetlająca wymaganą informacje o plikach cookies (ciasteczkach)

●

możliwość wyboru szablonu zgodnego z wytycznymi WCAG 2.0

●

możliwość wyboru szablonu dostosowującego się do urządzeń mobilnych (szablon responsywny)

●

dostęp i edycja strony przez panel administracyjny z logowaniem za pomocą loginu
i hasła

●

edycja treści za pomocą edytora WYSIWYG

Więcej informacji i przykładowe wdrożenia znajdą Państwo na stronie www.nowybip.pl
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