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1. Cel dokumentu  
Potencjalny Zleceniobiorca znajdzie w niniejszym dokumencie opis wymagań, stawianych 
usługom związanym z narzędziem online „Bank pomysłów” (Ideenfundus). Przetarg dotyczy 
graficznej i technicznej koncepcji i realizacji dwujęzycznej strony internetowej (dalej w treści 
zwanej „Bankiem pomysłów”).  

 

2. Wprowadzenie 
„Bank pomysłów” to mające powstać narzędzie online, w którym organizatorzy wymian, 
zajmujący się polsko-niemiecką wymianą młodzieży będą mogli wyszukać metody realizacji 
spotkań młodzieży oraz pomysły na projekty. Niektóre treści są już częściowo dostępne 
w formie różnych narzędzi internetowych (toolbox) publikacji – także internetowych – (np. 
https://www.sherpa-bne.org/) i należy je teraz zebrać w „Banku pomysłów” i umożliwić tym 
samym ich łatwe wyszukiwanie. Multiplikatorki i multiplikatorzy będą mogli za pomocą 
różnych kategorii filtrów i opcji wyszukiwania znaleźć pasującą do ich spotkania i grupy 
docelowej metodę/ pomysł na projekt (dalej w treści określanych jako „Metoda”). Interfejs 
narzędzia online będzie przynajmniej dwujęzyczny (polski i niemiecki) z możliwością 
rozszerzenia o inne języki - także korzystające z alfabetu innego niż łaciński. Ponadto „Bank 
pomysłów” ma być zbudowany partycypacyjnie. To znaczy, że użytkownicy będą mogli 
przesyłać metody, które po sprawdzeniu i zredagowaniu przez PNWM udostępnione 
zostaną w „Banku pomysłów”.  
 

3. Funkcjonalność 

• Przykład z podglądem funkcjonalności:   
https://www.liebesleben.de/fachkraefte/sexualaufklaerung-und-
praeventionsarbeit/methodenfinder/ 

 

Narzędzie online obejmować będzie:  

1. Strefę front-end, przez którą użytkownicy wyszukują treści, które następnie są 
wyświetlane wraz z aktywnymi funkcjami dodatkowymi.  

2. Strefę front-end, przez którą użytkownicy mogą przesyłać treści (patrz Punkt 10.5 Import 
danych); 

3. Strefę back-end, przez którą content manager PNWM mogą wprowadzać i ew. 
przetwarzać treści, pokazujące się potem w wyszukiwarce. Strefa back-end powinna być 
intuicyjna i nieczasochłonna w obsłudze. 

Link do wyszukiwarki, działającej jako osobna strona internetowa, zamieszczony będzie na 
https://pnwm.org/pomysly-na-projekt/ lub https://dpjw.org/projektideen/.  
  

https://pnwm.org/kategorie-publikacji/
https://www.sherpa-bne.org/
https://www.liebesleben.de/fachkraefte/sexualaufklaerung-und-praeventionsarbeit/methodenfinder/
https://www.liebesleben.de/fachkraefte/sexualaufklaerung-und-praeventionsarbeit/methodenfinder/
https://pnwm.org/pomysly-na-projekt/
https://dpjw.org/projektideen/
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4. Graficzny panel użytkownika 
Pod względem graficznym panel użytkownika powinien być prosty, zrozumiały, intuicyjny 
i przyjazny dla użytkownika. Musi być dostosowany do Corporate Design PNWM i design 
strony internetowej PNWM. Muszą być możliwe także późniejsze  zmiany panelu 
użytkownika (np. rodzaje czcionek, kolory itd.).  
 

5. Interfejs językowy  
Chodzi o jeden system z różnymi interfejsami językowymi. Przy zmianie języka - możliwej w 
każdym widoku przeglądarki(!) – widok dla użytkownika musi zatem pozostać niezmieniony 
w każdym obszarze, zmieniać się będzie tylko język. W chwili obecnej planowane są dwie 
wersje językowe (PL, DE). W razie potrzeby musi istnieć możliwość rozszerzenia o inne 
wersje językowe, np. EN, RU, FR, UA. Konieczne jest wsparcie dla cyrylicy (RU i UA).  
Wyszukiwanie musi być możliwe w każdym języku, w którym wywołano wyszukiwarkę. Przy 
pobieraniu i wysyłaniu wyniku wyszukiwania system zapyta, która (które) wersja(e) 
językowa(e) wyników ma(ją) być pobrana(e)/ przesłana(e).  

 

6. Wyszukiwanie metod 

6.1 Wyszukiwanie tekstowe/ hasłowe 
Użytkownicy mogą wyszukiwać metody w trybie tekstowym i hasłowym. Podczas 
wpisywania system automatycznie zasugeruje pasujące hasła i ich odpowiednie aliasy 
(zapisane w back-endzie). Analogicznie do wyszukiwarki Google po wpisaniu na przykład 
sekwencji „grup“ pokażą się następujące hasła wyszukiwania/ aliasy: Praca w grupach, 
dynamika grupy, podział grupy, wzmocnienie norm w grupie, małe grupy itd. Hasło 
„dynamika grupy” połączone jest z aliasami „integracja” i „wzmocnienie poczucia 
przynależności”. Przy wyborze hasła „dynamika grupy” wyświetlą się także metody  
z powiązanych z nim aliasów.  

Jeśli po wpisaniu wyrazu system nie znajdzie odpowiedniego hasła, wyszukiwanie odbędzie 
się w trybie tekstowym. Przeszukiwane wówczas będą wszystkie treści metody (tytuł, opis, 
cele, materiały). Content manager PNWM będą mogli dopasowywać rozłożenie akcentów 
w danych treściach metody.  

Możliwe będzie równoczesne korzystanie z wyszukiwania w trybie tekstowym i hasłowym. 
Przykład: 
 

 
 
Klikając na „X” w rogu można będzie usunąć hasła/ aliasy z wyszukiwania.  
 
 

https://pnwm.org/
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6.2 Kategorie filtrów 
Następujące kategorie filtrowania ułatwią użytkownikom wyszukiwanie odpowiedniej metody. 
Content manager PNWM będą mogli w razie potrzeby de- i reaktywować, dodawać, 
edytować i usuwać inne filtry (postaci filtrów). 
 
Użytkownicy mogą w razie potrzeby wybrać więcej filtrów, ograniczając w ten sposób liczbę 
pokazanych metod tak, by znaleźć pasującą. Jeśli w kategoriach filtrowania nastąpi zmiana, 
to wyniki wyszukiwania załadują się ponownie z uwzględnieniem odpowiednich kategorii. 
Filtry (postacie filtrów), które nie mogą ograniczyć wyników wyszukiwania, podświetlą się na 
szaro i nie będzie można ich wybrać, aby nie frustrować użytkowników komunikatem „Na 
podstawie wybranych filtrów nie znaleziono pasującej metody”.  Po kliknięciu przycisku 
„Wyczyść wszystkie filtry” pokażą się ponownie wszystkie dostępne metody. 
 
Następujące kategorie filtrów ograniczone zostaną suwakiem (minimum i maksimum):  

• Wiek uczestników 
• Wielkość grupy 
• Czas trwania 

 
Przykład widoku: 

 
 
Następujące kategorie filtrów ograniczane zostaną opcją wyboru:  

• Cel metody 
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Przykład widoku:  
 

 
 

• Warunki ramowe/ Specyfikacja 
 
Przykład widoku:  
 

 
 
Wyjaśnienie na przykładzie materiałów: 
tak   = pokazują się wszystkie metody, które wymagają materiałów 
nie   = pokazują się wszystkie metody, które nie wymagają materiałów 
tak  nie  = pokazują się wszystkie metody, wymagające materiałów, jak i te,   

   które ich nie wymagają.  
 

6.3 Chmura z hasłami 
Istnieje lista ponad 50 haseł i ich aliasów, które są przyporządkowane określonym metodom. 
Przy każdym ponownym załadowaniu Banku pomysłów, po kliknięciu na ⟳, wygenerowana 
zostanie chmura 15 przypadkowych haseł . Użytkownicy mogą wybierać spośród tych haseł, 
po kliknięciu pokażą się wszystkie metody, zawierające podane hasła (i ich aliasy!).  Content 
manager  PNWM mogą w back-endzie w każdej chwili zmieniać parametry prawdopodobień-
stwa tego, że dane hasło w chmurze pojawi się w określonej wielkości (duże, średnie, małe).   
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Przykład widoku:  
 

 
 

7.  Przykład widoku przefiltrowanych wyników wyszukiwania:  
Podana zostanie  liczba wyników wyszukiwania („Znaleziono XX pasujących metod/ 
pomysłów na projekt”), a metody pokażą się kolejno na liście wyników z krótkim podglądem. 
Po kliknięciu na podgląd otworzy się strona danej metody (patrz Punkt 8). Z każdej metody 
można wrócić do listy wyników lub rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierając jeden z filtrów 
w danej metodzie. Funkcja „Wyczyść wszystkie filtry” pozwoli na ponowne pokazanie 
wszystkich nowych metod (do zdefiniowania przez content manager). 
 
Przykład prezentacji analogicznie do  Wyszukiwarka metod „Życie miłosne”    
z kafelkami 
 
 Przód kafelka                     Tył kafelka (efekt Hovera) 

  

7.1 Funkcja sortowania 
Content manager PNWM mogą ustalać i zmieniać kolejność wyników wyszukiwania (np. 
alfabetycznie, najczęściej wypróbowane, według popularności, ostatnio dodane, interwał 
czasowy, przypadkowo, itp.). Użytkownicy mogą także sami wybrać jedną  
z podanych systematyk i odpowiednio posortować wyniki wyszukiwania.   

https://www.liebesleben.de/fachkraefte/sexualaufklaerung-und-praeventionsarbeit/liebesleben-methodenfinder/
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8. Przykład prezentacji metody 
 

Rzeźbiarz [tytuł] 

   [Ilustracja przykładowa – nie jest częścią przetargu!] 
 
Tworzenie w parach rzeźb ludzkich, wymiana doświadczeń i budowanie zaufania 
[krótki opis] 
 
[Kategorie filtrowania] 
 

 

Wielkość grupy 10 do 30 osób 

 
Czas trwania 10 min. 

 
 

 

Cel(e) metody Integracja grupy, edukacja międzykulturowa  

   

 

Hasła   Zaufanie, nawiązywanie kontaktów, 
postrzeganie siebie i innych, gotowiec, teatr 

 

 

Grupa wiekowa Od 10 lat 

 

Warunki ramowe/ 
Specyfikacja 
 

Kontakt fizyczny, Indoor & outdoor, brak czasu 
na przygotowanie 

 

Materiały: Brak 
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[Wyjaśnienie do linków: 
Tekst niebieski przekierowuje do linków. Po kliknięciu na link użytkownicy trafią 
bezpośrednio na pole wyszukiwania/filtrowania, gdzie wyniki wyszukiwania są 
automatycznie filtrowane zgodnie z zaznaczonym filtrem/ interwałem.  
Przykład 1:  Użytkownik klika na „Integracja grupy”. Rozpoczyna się nowe wyszukiwanie, 
aktywowany jest filtr „Integracja grupy” i pokazują się wszystkie odpowiednie metody.  
Przykład 2: Użytkownik klika na „10 min.” Rozpoczyna się nowe wyszukiwanie, suwak czasu 
min./maks. ustawia się na 10 min. i pokazują się wszystkie metody o interwale czasowym, 
mieszczącym się w 10 minutach.  
Przykład 3: Użytkownik klika na „Budowanie zaufania”. Rozpoczyna się nowe wyszukiwanie 
i pokazują się wszystkie metody o celu częściowym "Budowanie zaufania”.] 
 
Za pomocą przycisku „Powrót” użytkownicy wracają do listy wyników ostatniego 
wyszukiwania.  

 
[Opis metody, składający się z pięciu elementów: przygotowanie, realizacja/ przebieg, 
ocena, warianty, uwagi]. 

 
Przygotowanie: [Jeśli nie dotyczy, pole nie pokazuje się] 
 

- 
 
 
 Realizacja/ przebieg 

Faza 1: W każdej parze jeden z uczestników jest rzeźbiarzem, a drugi rzeźbą. Rzeźbiarz 
tworzy rzeźbę, ustawiając ciało partnera w żądanej pozycji.  

Faza 2: Gdy wszyscy artyści skończyli, organizowany jest wernisaż, na którym pokazywane/ 
analizowane są wszystkie rzeźby.  

Faza 3: Następuje zamiana ról i druga tura. 

  
Ocena: [Jeśli nie dotyczy, pole nie pokazuje się] 

 
 
 Warianty: [Jeśli nie dotyczy, pole nie pokazuje się] 

1.Modelowanie odbywa się nie przez dotyk, lecz na odległość  (za pomocą niewerbalnych 
poleceń, a nie przez prezentację gotowego rozwiązania).  

2.Rzeźbiarz formuje swoją rzeźbę według podanych haseł/ pojęć – pozostała grupa musi je 
odgadnąć. Przykłady: wręczenie pucharu skoczkowi narciarskiemu, oświadczyny, wierzący 
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człowiek podczas modlitwy, śpiewający piosenkarz muzyki pop, zdobycie szczytu po długiej 
wspinaczce. 

 Uwagi: [Jeśli nie dotyczy, pole nie pokazuje się] 

Uwaga: Proszę nie demonstrować gotowej rzeźby! Nie wymagać od uczestników figur 
akrobatycznych ani trudnych pozycji, jak np. stania na jednej ręce. Możliwe, że będzie 
konieczny bliski kontakt fizyczny, dlatego metoda nie jest odpowiednia dla fazy wstępnej 
spotkania. Można w niej zastosować wariant 1.  

[Zdjęcia/Video (wkomponowane/zlinkowane)] 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jr-Vvs4mMug 
 
[Plik załącznika (materiały do pobrania)]  
Beispielfiguren.pdf 
 
[Źródło] 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (2008): W tej zabawie jest metoda! Podręcznik dla 
praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Poczdam/ Warszawa str. 96. 
 

9.  Funkcje dodatkowe 
Poniższe funkcje dodatkowe mają uczynić stronę „Banku pomysłów” bardziej przyjazną dla 
użytkownika.  Będą one według potrzeb de- i aktywowane przez menadżerów treści PNWM. 
 

 Funkcja Wyjaśnienie 

 

Wyślij mailem do.... • Klikając na ten przycisk i podając adres mailowy 
można wysłać link do danej metody innej osobie.  

• Content manager PNWM mogą zmienić szablon 
wiadomości e-mail. 

https://www.youtube.com/watch?v=jr-Vvs4mMug
https://pnwm.org/publikacje/w-tej-zabawie-jest-metoda/
https://pnwm.org/publikacje/w-tej-zabawie-jest-metoda/
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Pobierz PDF • Po kliknięciu w ten przycisk z pokazanych opisów 
metod i załączników generowany jest dokument 
.pdf do pobrania. 

• Dokument PDF odpowiadać będzie Corporate 
design PNWM (logo itd.) i może być edytowany 
przez menadżerów treści PNWM.  

 

 

Mój zbiór metod:  
Zapisz metodę/ dodaj 
do ulubionych 

• Po kliknięciu w odpowiedni przycisk wyświetlona 
metoda zapisywana jest lokalnie (za pomocą 
„ciasteczek”?).  

• Przy ponownym wywołaniu strony na marginesie 
(Sidebar) pokazują się zapisane metody.  

• Można je kolejno skasować, klikają na (X).  
• Sidebar można rozwijać i zwijać, klikając na 

odpowiedni przycisk.  

 

Udostępnij w 
mediach 
społecznościowych   

• Po kliknięciu w odpowiedni przycisk wyświetlona 
metoda udostępniana jest na Facebooku, Twitterze 
itp.  

• Metody przygotowywane i wyświetlane będą 
w sposób gwarantujący ich estetyczny widok 
w mediach społecznościowych.  

★★★☆☆ Oceń • Wyświetlona metoda oceniana jest na prostej skali.  

 

Bezpośredni 
Feedback do PNWM 

• Po kliknięciu na odpowiedni przycisk otwiera się 
formularz i użytkownicy mogą podzielić się z 
PNWM swoimi uwagami  na temat pokazanej 
metody.  

• Poprzez ten formularz użytkownicy mogą przesyłać 
PNWM zdjęcia i filmy z realizacji.  

• Feedback przesyłany jest (prosta nazwa, data, 
metoda, feedback) automatycznie mailem do 
bankpomyslow@pnwm.org i  zapisywany w back-
endzie. 

 Pokaż pięć ostatnio 
otwieranych metod 

• Ostatnie pięć otwartych użytkownika metod 
pokazuje się na dole strony.  Klikając na (X) można 
je wygasić.  

 Optymalizacja 
przeglądarki (SEO) 

• „Bank pomysłów” zoptymalizowany jest dla 
przeglądarek internetowych.  Content manager 
PNWM mogą w każdej chwili dostosowywać 
i edytować hasła wyszukiwania.  

 

 

10. Back-end: Content Management System  
W back-endzie, właściwej bazie metod, zapisane są metody. Treści dostępne są w następu-
jących polach:  

mailto:bankpomyslow@pnwm.org
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Treści 
metody 

Tytuł:   
Ilustracja (plik graficzny)   
Krótki opis   
Materiały   

Przygotowanie – nakład pracy 

 Na początku tylko dla 
metod z publikacji 
„W tej zabawie jest 
metoda”. 

Zestawienie 

 Na początku tylko dla 
metod z publikacji 
„W tej zabawie jest 
metoda”. 

Opis metody w pięciu polach 
(sformatowany tekst ciągły)  

Przygotowanie  
Przebieg/ 
Realizacja 

 

Ocena  
Warianty  
Uwagi  

Załączniki (pdf, zdjęcia, pliki 
audio i ew. video) 

  

Foto/ Video (link do podglądu)   
Źródło/Autor (Tekst i/lub link do 
placówki kształceniowej, itd.).  

  

Kategorie 
filtrów 

Wielkość grupy (konkretnie lub 
od-do) 

  

Czas (konkretnie lub od-do 
w min., godz., dniach) 

  

Hasła/ aliasy/ tagi   
Grupa wiekowa (konkretnie lub 
od-do) 

  

Cele metody   
Warunki ramowe/ Specyfikacja   

Funkcje 
dodatkowe 

Liczba i średnia ocen   
Liczba odpowiedzi i tekst 
odpowiedzi 

  

Liczba w zbiorach metod   

Pozostałe 
(Widoczne 

tylko 
w back-
endzie) 

Dostępne wersje językowe   
Status (nadesłana, 
przetłumaczona, zredagowana, 
w opracowaniu, opublikowana, 
nieopublikowana). 

  

Data ostatniej zmiany i ostatnia 
zmiana przez użytkownika 
(według wersji językowych) 
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Nadesłana przez (osoba)   
Tłumaczenie (osoba)   
Redakcja (osoba)   
Data publikacji   
Dodatkowe hasła wyszukiwania 
dla luźnego tekstu i SEO (np. 
alternatywna nazwa metody, itp.)   

  

 
Można dodać dodatkowe pola.  

10.1 Widok w back-endzie 
Metody można sortować i filtrować odpowiednio do treści w  Punkcie 8. Układ metod 
w back-endzie pozwala na ich łatwe zredagowanie, opracowanie, formatowanie, 
tłumaczenie i udostępnianie treści. W back-endzie możliwy jest eksport jednej lub kilku 
metod do następujących formatów: xlsx, pdf. 

10.2 Edytowanie metod 

Content manager PNWM mogą dodawać, edytować, formatować, tłumaczyć i usuwać 
metody. Wszystkie zmiany zapisywane są w protokole zmian z podaniem daty zmiany  
i danego użytkownika, zmiany można wywołać.  

Polecenia formatowania dla opisu metod 

• Pogrubienie 
• Kursywa 
• Podkreślenie 
• Link 
• Śródtytuły 
• Symbole wyliczenia i wcięcie tekstu 
• Zmiana odstępów  
• Zmiana układu tekstu 
• Zmiana koloru czcionki  
• Wstaw tabelę 

 

10.3 Profile użytkowników 
Istnieją różne profile użytkownika o różnych uprawnieniach edytowania i dostępu:  
 
Profil Uprawnienie(a) 
Redaktor/ka • Edytowanie i dostęp do treści metody  
Content manager  • Edytowanie i dostęp do treści metody 

• Dostęp do raportów 
Administrator/ka • Edytowanie i dostęp do treści metody 

• Dostęp do raportów 
• Dodawanie, usuwanie i zmiana profili użytkowników.  
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10.4 Raporty 
W back-endzie pokazują się i są możliwe do pobrania następujące raporty:  
 
Raport Elementy 
Zapytanie 
wyszukiwania: 
Kategorie filtrów 

• Wybór/ kombinacja kategorii filtrowania przed otwarciem 
metody  

• Wybór/ kombinacja kategorii filtrowania przed 
opuszczeniem Banku pomysłów przez użytkownika  

• Datownik 
• Symbol kraju użytkownika 

Zapytanie 
wyszukiwania: 
Wyszukiwanie 
tekstowe/ hasłowe 

• Tekst wyszukiwany/ hasło  
• Datownik 
• Symbol kraju użytkownika 

Liczba otwarć 
metody 

• Metoda 
• Liczba kliknięć według symbolu kraju 

Feedback • Znacznik czasu 
• Symbol kraju 
• Metoda 
• Tekst feedbacku 

 
Można tu ograniczyć okres raportowania (dziś, wczoraj, ostatnie 7 dni, raport miesięczny, 
raport kwartalny, raport roczny, od otwarcia „Banku pomysłów”). Raporty pobrać można  
w następujących formatach: xlsx. 

W tym module podać można adresy IP (profile użytkowników Banku pomysłów, 
współpracowników PNWM itp.), które nie zostały uwzględnione w liczeniu w poszczególnych 
raportach.  

 

10.5 Import plików - prześlij własną metodę 

Import danych dla nowej metody następuje poprzez specjalnie stworzoną maskę strony.  
Zawiera ona treści metody wymienione w Punkcie 8 oraz kategorie filtrowania. Przesłana 
metoda pokazuje się bezpośrednio w back-endzie, gdzie Content manager PNWM mogą ją 
zredagować, przetłumaczyć i udostępnić.   

Gdy do back-endu wpłynie nowa metoda, na wcześniej zdefiniowany i możliwy do zmiany 
adres wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail. 
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11.  Bank pomysłów jako aplikacja dla urządzeń mobilnych  
Poza swoją funkcją narzędzia online Bank pomysłów ma być zaprogramowany także jako 
aplikacja dla urządzeń mobilnych (Progressive Web App, PWA) w trybie offline.  
 
 

12. Przesłanie oferty 
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 01.02.2021 mailowo na adres PNWM 
(maria.albers@pnwm.org). Oferta musi zawierać:  

• Zestawienie kosztów (szczegóły poniżej), maks. 50 000 EUR (lub 223 000 PLN) 
netto 

• Referencje, dotyczące wielojęzycznych projektów o podobnej funkcjonalności oraz 
ich graficznej realizacji.  

• Czas tworzenia projektu z dokładnym planem realizacji (zamknięcie projektu do 
końca 2021 roku) 

• Warunki umowy (propozycja), okres gwarancji i warunki płatności.  
• Referencje, dotyczące podobnych projektów wielojęzycznych.  
• Koncepcja szkolenia 
• Informacje o zespole projektowym oraz podziale zadań 

 
Oferta musi zawierać podział na następujące pozycje kosztów (kwoty netto):  

• Techniczna implementacja szkieletu podstawowego „Banku pomysłów” (wersja 
Stand-alone) 

• Techniczna implementacja poszczególnych funkcjonalności (proszę skalkulować 
każdą funkcjonalność osobno!) 

• Dodawanie każdej kolejnej wersji językowej 
• Bieżące wsparcie dla back-endu i front-endu (koszty roczne i gwarantowana liczba 

godzin na rok)  
• Stawka godzinowa za późniejsze zmiany (programowanie, grafika, zarządzanie 

projektem) 
• Aplikacja PWA „Banku pomysłów” dla różnych popularnych systemów (iOS, Android, 

Windows) 
 
Zaproszenie do składania ofert zostaje ogłoszone równocześnie w Niemczech 
i w Polsce. PNWM nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych. O wyborze ofert 
zadecydują następujące kryteria: 
 

Kryterium Wpływ na wybór oferty 

Najniższa cena 40 % 

Portfolio/Realizacje o podobnym charakterze (funkcjo-
nalność + estetyka + wielojęzyczność). Prosimy 
o zamieszczenie w ofercie linków do zrealizowanych 
projektów! 

40 % 

mailto:maria.albers@pnwm.org
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Zespół projektowy 10 % 

Adekwatność przedstawionej oferty 10 % 

  
Spośród nadesłanych ofert zostaną wybrane propozycje trzech agencji, których 
przedstawiciele zostaną dodatkowo zaproszeni na spotkanie celem szczegółowego 
omówienia złożonych ofert. Pozwoli to na wybranie oferty i powierzenie wykonania 
narzędzia agencji najlepiej odpowiadającej potrzebom zleceniodawcy. 
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