
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 
 

Str. 1 z 25 

 

 
Załącznik nr 1 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/17/2012 

Załącznik nr 1 do umowy MRPO/Beskidy/17/2012 

 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
DOSTAWY PN.  

„Zaprojektowanie, realizacja oraz wdrożenie systemu informacji turystycznej (SIT) dla 
sieci schronisk górskich w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin zarządzanych przez PTTK.” 
 
 

1 Opis Funkcjonalny Systemu 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, realizacja oraz wdrożenie systemu informacji 
turystycznej dla sieci schronisk górskich w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin zarządzanych przez 
PTTK. Istotnymi elementami systemu są: 

1.1 Portal internetowy 
Zadaniem portalu internetowego jest udostępnienie użytkownikom informacji umożliwiającej 
bezpieczne wędrowanie tj. o wszystkich szlakach turystycznych zdefiniowanych w systemie oraz 
warunkach pogodowych. Ponadto portal internetowy powinien umożliwiać rezerwację miejsc w 
schroniskach oraz wyświetlanie treści promocyjnych. 

1.2 Info-kioski 
Info-kioski (infomaty) zainstalowane będą w poszczególnych schroniskach i będą zawierały informacje 
o  szlakach turystycznych zdefiniowanych w systemie (z wyróżnieniem szlaków przebiegających w 
pobliżu schroniska, w którym zainstalowany jest dany info-kiosk oraz warunkach pogodowych. 
Infomaty powinny również umożliwiać rezerwację miejsc w dowolnym schronisku oraz wyświetlanie 
treści promocyjnych. 

1.3 Wyświetlacz LCD 
Wyświetlacz zainstalowany będzie w Schronisku PTTK na Przehybie, jako element stałej wystawy w 
zakresie następujących bloków tematycznych: 
1) „Dziedzictwo turystyki górskiej w Małopolsce – żywe muzea – na przykładzie Beskidu 
Sądeckiego”; 
2) „Jan Paweł II w Beskidach – w schronisku na Przehybie”; 
3) Ekspozycja przyrodnicza i historyczno-kulturowa „Kultura Górska”. 
Wraz z wyświetlaczem wykonawca dostarczy system automatycznego włączania oparty o czujnik 
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ruchu oraz odtwarzacz DVD do generowania (edycji) oraz wyświetlania treści promocyjnych 
związanych z wystawą (filmy, prezentacje itp.). 
 

1.4 Moduł Administracyjny ( CMS ) 
Zadaniem modułu administracyjnego jest edycja treści zawartych w systemie, np zmiana parametrów 
poszczególnych szlaków, dodanie informacji o nowych obiektach noclegowych, definiowanie treści 
promocyjnych. 

1.5 Punkty dost ępowe do Internetu 
Punkt dostępowe (ang. WiFi access points) zainstalowane będą w poszczególnych schroniskach i 
umożliwi ą bezprzewodowy dostęp do internetu. 
 
Szczegółowy opis funkcjonalny poszczególnych elementów systemu znajduje się poniżej. 

1.6 Rzutnik multimedialny + ekran 
Zestawy mają zapewnić dostęp do multimediów w schroniskach prowadzących lub wdrażających  
usługi kultury i czasu wolnego. Są elementem tworzenia oferty turystyczno – rekreacyjnej wraz z  
kulturalną (organizacja projekcji filmów górskich, slajdowisk, prezentacji itp.). 

2 Portal Internetowy 
CPV 72422000-4, 72212222-1  

Zadaniem portalu (serwisu) internetowego jest podniesienie bezpieczeństwa uprawiania turystyki 
górskiej poprzez udostępnienie użytkownikom istotnych informacji o szlakach turystycznych, 
warunkach pogodowych oraz bazie noclegowej.  

2.1 Wymagania ogólne 
1. Informacje zawarte w serwisie powinny być usystematyzowane w sposób logiczny, co pozwoli 

na intuicyjne poruszanie się po jego stronach. 

2. Serwis internetowy będzie rozszerzeniem istniejącego serwisu dostępnego pod adresem: 
http://schroniskapttk.pttk.pl 

o informacje dotyczące schronisk i szlaków w Beskidach. Treści dotyczące szlaków i schronisk 
powinny być pogrupowane ze względu na region geograficzny. Koncepcja logicznej organizacji 
informacji będzie uzgodniona z zamawiającym w trakcie realizacji projektu. 

3. Strona główna oraz podstrony mają zawierać logotyp marki PTTK  zgodnie z księgą znaku 
przekazaną przez Zamawiającego oraz oznaczenia zgodnie z Obowiązkami Beneficjenta w 
zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, wytycznymi dotyczącymi promocji i informacji określonymi w 
Podręczniku Beneficjenta. Promocja projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego (wersja obwiązująca od dnia 13 września 2012 r.), które 
dostępne są pod adresem: http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/promocja.aspx 

4. Strona główna oraz podstrony mają zawierać informacje o prawach autorskich. 
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5. Strona główna oraz podstrony mają zawierać informacje kontaktowe Zamawiającego (telefon, 
adres, email) lub odnośnik do podstrony z tymi informacjami. 

6. Po wybraniu (kliknięciu) przez użytkownika adresu email, system powinien otworzyć okno do 
edycji wiadomości programu pocztowego, z wpisanym odpowiednim adresem kontaktowym 
jako adres docelowy. 

7. Strona główna serwisu będzie zawierała odnośnik do pod strony z mapą serwisu. 

8. W przypadku wystąpienia błędu (np. 404) użytkownik zostanie przekierowany na stronę z 
odpowiednią informacją. Strona z informacją o błędzie powinna posiadać szatę graficzną 
zgodną z pozostałymi stronami portalu. 

9. Strony serwisu powinny być prawidłowo wyświetlanie w następujących przeglądarkach 
internetowych niezależnie od rozdzielczości monitora:  

� Internet Explorer od wersji 8 
� Mozilla Firefox od wersji 3.X 
� Google Chrome od wersji 9.X 
� Opera od wersji 10.X 

10. Zawartość serwisu powinna być dostępna dla następujących urządzeń: 
� komputery osobiste/Laptopy 
� tablety 
� urządzenia mobilne (PDA, telefony komórkowe typu smartphone) 

11. Implementacja poszczególnych stron/podstron serwisu musi być zgodna ze standardami W3C. 

12. Znaki muszą być kodowane w standardzie UTF-8.  

13. Portal powinien być dostępny w trzech wersjach językowych: 
� polski (domyślnie), 
� angielski, 
� niemiecki. 

14. Wykonawca opracuje koncepcję graficzną wszystkich elementów portalu która będzie 
wdrożona po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca przeleje prawa autorskie do dzieła wykonanego w ramach zawartej umowy na 
Zamawiającego, oraz udzieli licencji do korzystania z tego dzieła lub utworu. 

16. Serwis będzie dostępny pod adresem domenowym będącym własnością Zamawiającego. 

17. Strony dynamiczne mają być tworzone w języku skryptowym do tego przeznaczonym (np. 
PHP) z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych z dostępem do danych za pomocą zapytań 
języka SQL. 

18. Wszystkie elementy systemu CMS napisane lub zmodyfikowane przez Wykonawcę muszą być 
przekazane w formie instalacyjnej, umożliwiającej ich uruchomienie na dowolnym serwerze 
WWW obsługującym technologię wykorzystaną do implementacji portalu. 

19. Portal musi zapewniać dokładną walidację danych pobieranych z formularzy, danych URL oraz 
być odporny między innymi na następujące zagrożenia: 

� ataki semantyczne na adres URL, 

� ataki związane z ładowaniem plików, 
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� ataki typu cross-site scripting, 

� ataki typu CSRF, 

� podrabianie zatwierdzenia formularza, 

� sfałszowanie żądania HTTP, 

� ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 

� wstrzykiwanie kodu SQL, 

� ujawnienie danych przechowywanych w bazie, 

� kradzież cookies, 

� przechwytywanie sesji, 

� wstrzykiwanie sesji, 

� zafiksowanie sesji, 

� trawersowanie katalogów, 

� wstrzykiwanie poleceń systemowych, 

� ujawnianie kodu źródłowego np. plików .inc, „template” itp. 

20. Wszystkie funkcje portalu, a w szczególności moduł rezerwacji miejsc noclegowych muszą być 
zgodne z wymaganiami nakładanymi przez GIODO. 

21. Dodatkową zaletą będzie wynikająca z treści złożonej oferty możliwość zapewnienia 
'obustronnej' integracji z lokalnymi portalami internetowymi, poprzez np: 

� współdzielenie treści, 

� dostęp do usług oferowanych przez portale lokalne (np. możliwość rezerwacji miejsc 
noclegowych, rezerwacji biletów na imprezy kulturalne). 

22. Wykonawca dostarczy treść pierwszej wersji portalu i będzie ją aktualizował w okresie 
przewidzianym umową. 

23. Wykonawca zapewni zarządzanie użytkownikami serwisu internetowego oraz CMS (w tym 
zarządzanie bazami danych osobowych oraz adresów poczty elektronicznej zgodnie z 
wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych). 

24. Wykonawca przez okres realizacji umowy oprócz roli administratora będzie zarządzał 
systemem oraz będzie wykonywał obowiązki usługodawcy zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

2.2 Hosting 

1. Wykonawca zastosuje technologie umożliwiające hosting zaktualizowanej wersji serwisu z 
wykorzystaniem infrastruktury na której uruchomiona jest aktualna wesja portalu i modulu 
administracyjnego 'Zielone Schroniska', a jeżeli nie będzie to możliwe, zapewni hosting 
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zaktualizowanej wersji serwisu o parametrach opisanych poniżej. 

2. W przypadku wykorzystania aktualnej infrastruktury hostingowej, po wygaśnięciu umowy 
hostingowej wykonawca zapewni hosting portalu przez okres niezbędny do tego aby portal 
'Zielone Schroniska' był dostępny przez sumaryczny czas 5 lat od odbioru systemu. W 
przeciwnym razie, wykonawca zapewni hosting portalu przez okres 5 lat od odbioru systemu 

3. Wykonawca zapewni co najmniej dwa niezależne łączą internetowe dla obsługi serwisu, każde 
o przepustowości minimum 5 Mbitów. 

4. Infrastruktura IT (serwery i oprogramowanie) zapewni obsługę nie mniej niż 40 tys. 
jednoczesnych połączeń i 1000 nowych połączeń na sekundę. 

5. Średni czas reakcji na żądanie użytkownika nie powinien przekraczać 4 sec. 

6. Infrastrukturę IT (serwery, oprogramowanie serwera aplikacji, serwera bazy danych, serwera 
WWW, inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu Zamawiającego) przez okres    
3 lat od odbioru systemu. 

7. Infrastruktura IT umieszczona będzie na terytorium RP. 

8. Infrastruktura IT zabezpieczona będzie przez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: 

� ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera; 

� ochronę przed wirusami, robakami internetowymi i innymi formami ataku; 

� stosowanie silnych haseł dostępu; 

� możliwość stosowania połączeń szyfrowanych; 

� fizyczną ochronę serwera poprzez zabezpieczenie przed utratą zasilania; 

� fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. 

2.3 Informacja Turystyczna 
Ta część portalu będzie zawierała informacje o szlakach turystycznych oraz warunkach 
atmosferycznych panujących w danym regionie. Informacje o szlakach powinny być pogrupowane wg. 
regionów geograficznych. Po wybraniu jednego z regionów na interaktywnej mapie, serwis powinien 
wyświetlić: 

� bardziej szczegółową mapę wybranego regionu podzieloną na 'pod-regiony' jeżeli ilość szlaków 
w danym regionie jest zbyt duża do zaprezentowania na ekranie komputera.  

lub 

� listę szlaków w wybranym regionie z podstawowymi informacjami.  

Po wybraniu konkretnego szlaku, system powinien przekierować użytkownika do strony ze 
szczegółowymi informacjami o wybranym szlaku: 

� opis szlaku (początek / koniec szlaku, stopień trudności, ciekawostki), 
� kolor jakim szlak jest oznakowany, 
� mapa szlaku, 
� galeria zdjęć/filmów ze szlaku (jeżeli są dostępne), 
� ważne miejsca (skrzyżowania z innymi szlakami, punkty widokowe, schroniska, niebezpieczne 

miejsca), 
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� długość całego szlaku, 
� odległości między punktami orientacyjnymi, 
� orientacyjny czas przejścia całego szlaku, 
� czasy przejścia poszczególnych odcinków szlaku. 

 
Ponadto system powinien umożliwiać użytkownikowi wyszukiwanie szlaków/tras według poniższych 
kryteriów: 

� punkt startowy (wybrany z mapy, listy, pola tekstowego), 
� punkt końcowy (wybrany z mapy, listy, pola tekstowego), 
� punkty pośrednie (wybrane z mapy, listy, pola tekstowego), 
� orientacyjna długość trasy, 
� orientacyjny czas wędrówki, 
� trudność trasy (łatwa, średnia, trudna), 
� wyszukiwanie pełnotekstowe na podstawie frazy wpisanej przez użytkownika. 

 
Po wybraniu akcji szukaj (np poprzez przycisk szukaj) system powinien wyświetlić listę wszystkich 
tras spełniających zadane kryteria. Każda pozycja na liście powinna zawierać informacje w formie 
skróconej, np. początek trasy, koniec trasy, odległość: 
 

1. Jazowsko - Schronisko PTTK Prehyba, odległość: 10.2 km, czas: ok. 3,5 h 
2. Schronisko PTTK Prehyba - Przełęcz Przysłop, odległość: 5,5 km, czas: ok 1,4 h 
3. Przełęcz Przysłop - Dzwonkówka , odległość: 1,5 km, czas: ok 0,5 h 

 
Każda pozycja na liście powinna być odnośnikiem (ang. link) hipertekstowym, po wybraniu którego, 
użytkownik zostanie przekierowany do strony ze szczegółowymi informacjami o trasie. System 
powinien umożliwiać wyszukiwanie/proponowanie tras składających się z więcej niż jednego szlaku. 
Np. jeżeli użytkownik zdefiniował jako punkt startowy schronisko na Przehybie, i szuka tras o długości 
5 km, system powinien zaproponować kombinacje tras po różnych szlakach rozpoczynających się na 
Przehybie a kończących w inny punkcie (parking, schronisko, przystanek, wejście do/wyjście z parku). 
 
System będzie zawierał także Planner wędrówki, czyli: 
System umożliwi użytkownikowi zaplanowanie kilkudniowej wędrówki. 
Użytkownik wybierze punkt początkowy wędrówki i końcowy. System powinien pokazać mu szlaki 
znajdujące się pomiędzy wybranymi punktami.  
Użytkownik powinien mieć możliwość zaplanowania ile dni ma na pokonanie trasy i jakie odcinki chce 
przejść w poszczególnych dniach. 
 
Ta część serwisu powinna również zawierać informacje o aktualnych warunkach atmosferycznych 
panujących w wybranym regionie, komunikaty GOPR, oraz krótkoterminową (3-5 dni) prognozę 
pogody dla każdego regionu. 

2.4 Informacja o schroniskach 
Portal powinien zawierać informacje o schroniskach PTTK w regionie. Wybór schroniska powinien 
być możliwy z listy jak również z mapy danego regionu (np Gorce). Po wybraniu schroniska system 
powinien wyświetlić następujące informacje: 

� opis (historia, kategoria obiektu, ciekawostki), 
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� wizualizacja wnętrza i urządzenia pomieszczeń (opcjonalnie), 

� ilość i opis miejsc noclegowych, 

� cenę noclegu, 

� informację o szlakach przebiegających w pobliżu danego schroniska, 

� kalendarz obrazujący dzienne obłożenie miejsc noclegowych do 12 miesięcy od aktualnej daty, 
z podaniem struktury poszczególnych miejsc w obiekcie. 

Dla wybranych obiektów uzgodnionych z zamawiającym portal będzie zawierał jedynie skróconą 
informację na temat danego schroniska. 

2.5 Rezerwacja Miejsc Noclegowych 
Oprócz ww. informacji o schroniskach, serwis powinien umożliwiać użytkownikowi zarezerwowanie 
miejsca noclegowego w wybranym schronisku. W celu dokonania rezerwacji użytkownik powinien 
wypełnić formularz z następującymi informacjami: 

� ilość miejsc noclegowych lub wybrane konkretne miejsca noclegowe, 

� imię i nazwisko 

� adres zamieszkania 

� adres e-email 

� telefon (opcjonalnie) 

� data początkowa, 

� data końcowa 

Po zatwierdzeniu przez użytkownika wpisanych danych, system powinien je zweryfikować i jeżeli 
wprowadzone dane są błędne lub niekompletne - wyświetlić informację o błędzie (np. brak daty 
początkowej/końcowej).  

Jeżeli dane wprowadzone przez użytkownika są poprawne, informacje o rezerwacji powinny być 
zapisane w bazie danych i na wybrane miejsca noclegowe powinna być założona blokada i nie 
powinny się one pojawiać na liście dostępnych miejsc. Następnie system powinien wysłać do 
użytkownika oraz kierownika schroniska email z następującymi informacjami: 

� numerem rezerwacji 

� danymi użytkownika, 

� adresem schroniska, 

� liczbą miejsc noclegowych, 

� datą początkową rezerwacji, 

� datą końcową rezerwacji, 

� całkowitym kosztem rezerwacji, 

� informacją o warunkach rezygnacji, 

� dodatkowe informacje np dane do przelewu, jeżeli potwierdzenie rezerwacji wymaga 
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przedpłaty, 

Po zatwierdzeniu rezerwacji przez kierownika schroniska (np. po dokonaniu przelewu) system 
powinien wysłać do użytkownika e-maila z potwierdzeniem rezerwacji. 

Kierownik schroniska powinien mieć możliwość anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania 
rezerwacji, użytkownik powinien otrzymać e-maila z powiadomieniem o anulowanej rezerwacji  z 
podaniem przyczyny, a miejsca noclegowe powinny być ponownie dostępne dla użytkowników. 

 

System rezerwacji musi poprawnie obsługiwać równoczesne dokonywanie rezerwacji przez wielu 
użytkowników. 

Proces rezerwacji miejsc noclegowych powinien być zabezpieczony połączeniem szyfrowanym (https). 

Jeżeli jakieś schronisko nie może być podłączone do Internetu, wykonawca przygotuje prostą aplikację 
(np. w oparciu o arkusz kalkulacyjny) zarządzającą rezerwacjami miejsc noclegowych. Aplikacja ta 
musi umożliwiać zdefiniowanie bazy noclegowej danego obiektu (ilość i kategoria pokoi), oraz 
dokonanie rezerwacji o następujących parametrach: 

� identyfikacja rezerwowanego miejsca noclegowego (np numer pokoju/łóżka), 

� data początkowa rezerwacji, 

� data końcowa rezerwacji, 

� dane użytkownika (imię nazwisko, adres), 

� cena jednostkowa, 

� cena całkowita. 

Aplikacja musi umożliwi ć wydruk potwierdzenia dokonania rezerwacji z ww. informacjami. 

Aplikacja musi umożliwi ć zmianę istniejącej rezerwacji lub jej usunięcie. 

Aplikacje musi umożliwi ć przeglądanie stanu obłożenia obiektu w zakresie: data bieżąca +/- 12 
miesięcy. 

System powinien umożliwiać zdefiniowane nowych obiektów noclegowych jako opisano w rozdziale 
5.5 p.   

2.6 Baner Promocyjny 
Na każdej stronie portalu powinna być możliwość wyświetlania banera promocyjnego zdefiniowanego 
jako obrazek (statyczny lub animowany) w formacie jpg, gif lub flash. Po 'kliknięciu' na wyświetlonym 
banerze, użytkownik powinien być przekierowany do odpowiedniej strony. Pliki z zawartością  treści 
promocyjnych wyświetlanych przez portal będą dodawane poprzez moduł administracyjny (CMS) 
opisany poniżej. 

Formaty obsługiwanych banerów: 

� Billboard 750 x 100 px 

� Double billboard 750 x 200 px 

� Ractangle 300x250 lub 250x250 px 
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3 Info-maty / info-kioski 
CPV 30200000-1 

Info-kioski zainstalowane będą w schroniskach i umożliwi ą użytkownikom dostęp do funkcjonalności  
portalu opisanych w rozdziale . 

3.1 Informacja Turystyczna 
1. Dla każdego info-kiosku zdefiniowana będzie domyślna strona startowa, zależna od lokalizacji 

(schroniska) w której zainstalowany jest info-kiosk.  

2. W przypadku braku aktywności użytkownika przez określony czas, info-kiosk przełączy się w 
tryb wygaszacza ekranu. 

3. W trybie wygaszacza ekranu info-kiosk będzie wyświetlał konfigurowalną galerię zdjęć lub 
filmów (np. promocji). Treści wyświetlane przez info-kiosk w trybie wygaszacza ekranu będzie 
można zdefiniować przy pomocy modułu administracyjnego poprzez sieć lokalną (Intranet), 
Internet,  lub bezpośredni dostęp do urządzenia. 

4. Jeżeli info-kiosk jest w trybie wygaszacza ekranu i użytkownik naciśnie jakikolwiek klawisz na 
klawiaturze (lub ekranie dotykowym) wyświetlona będzie domyślna strona startowa dla danego 
info-kiosku. 

5. Strony portalu wyświetlane przez poszczególne info-kioski będą mogły być dostosowane w 
zależności od lokalizacji info-kiosku. np. poprzez dodanie odnośników (ang. linków) do 
lokalnych portali internetowych, zdefiniowanie podstron serwisu (artykułów lub modułów 
tematycznych) z informacją specyficzną dla danej lokalizacji. 

6. Info-kiosk umożliwi prezentację publikowanych zasobów poprzez techniki multimedialne takie 
jak zdjęcia, panoramy, wycieczki wirtualne, filmy. 

7. Oprogramowanie info-kiosku umożliwi przeprowadzanie ankiet zdefiniowanych przez 
administratora. 

8. Info-kiosk umożliwi przeglądanie i wyszukiwanie informacji o szlakach turystycznych jak 
opisano w . 

9. Info-kiosk umożliwi przeglądanie i wyszukiwanie informacji o schroniskach oraz rezerwację 
miejsc noclegowych jak opisano w . 

10. W celu zoptymalizowania łącza internetowego do schroniska, zaleca się aby informacja 
statyczna: 

� informacje o schronisku w którym zainstalowany jest info-kiosk (historia, ciekawostki, 
zdjęcia filmy), 

� informację o ilości i kategorii miejsc noclegowych w schronisku, 

� informacje o szlakach turystycznych przebiegających od/do i w pobliżu schroniska, 
przechowywane były lokalnie na twardym dysku info-kiosku. 

11. Jeżeli info-kiosk nie jest podłączony do internetu (tryb off-line) będzie wyświetlał treści 
uprzednio zdefiniowane przez administratora i przechowywane lokalnie w pamięci/dysku info-
kiosku. W trybie off-line info-kiosk będzie wyświetlał następujące treści: 
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� informacje o schronisku w którym zainstalowany jest info-kiosk (historia, ciekawostki, 
zdjęcia filmy), 

� informację o ilości i kategorii miejsc noclegowych w schronisku, 

� informacje o szlakach turystycznych przebiegających w pobliżu schroniska, 

� aktualną pogodę w górach oraz prognozę na 3-5 dni, 

� komunikaty GOPR, 

� treści promocyjne, 

� inne wynikające ze złożonej oferty. 

3.2 Wymagania systemowe 
1. Info-kiosk będzie zabezpieczony hasłem  przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny. 

2. Oprogramowanie info-kiosku umożliwi blokowanie wyskakujących okien. 

3. Oprogramowanie info-kiosku umożliwi blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (np. 
CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+ESC, ALT+ESC, Windows) zdefiniowanych prze 
administratora. 

4. Administrator info-kiosku będzie miał możliwość definiowania wyglądu przeglądarki 
(określanie widoczności przycisków oraz ukrycia  paska adresu i paska zakładek). 

5. Info-kiosk umożliwi powiększanie przeglądanych stron www. 

6. Oprogramowanie administracyjne dla info-kiosku będzie dostarczone w języku polskim. 

7. Dostęp do konfiguracji info-kiosku chroniony będzie hasłem. 

8. Oprogramowanie administracyjne umożliwi zdalne zarządzanie (zmianę parametrów oraz treści 
wyświetlanych przez info-kiosk) info-kioskiem poprzez sieć lokalną (Intranet), Internet lub 
przez bezpośredni dostęp do info-kiosku. 

9. Zdalny dostęp do info-kiosku będzie zrealizowany z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu 
HTTS.  

10. Oprogramowanie info kiosku umożliwi: 

� automatyczne restartowanie komputera o określonej godzinie, 

� automatyczne powiadamianie przez SMSa i e-mailem o awariach, 

� tworzenie własnych planów reakcji (zdefiniowanie zdarzenia i sposobu reakcji na nie, np. 
gdy obciążenie procesora przekroczy zadaną przez użytkownika wartość w zadanym czasie, 
wysłanie maila do administratora lub gdy monitorowany serwis zostanie zatrzymany 
automatyczna próba uruchomienia go ponownie, 

� monitorowanie zajętości pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonuje 
jej reinicjalizacji w sytuacji zagrażającej jej zablokowaniem, 

� zdalną instalację nowego oprogramowania oraz aktualizacji już zainstalowanego, 

� zdalną instalację firmware’u urządzeń peryferyjnych, 

� zdalną pracę na systemie plików (usuwanie plików, kopiowanie plików ze stacji 
zarządzającej na zarządzany system), 



 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 
 

Str. 11 z 25 

� zdalne wyłączanie, usypianie i włączanie systemu, 

� zapis historii obciążenia procesora, wykorzystania pamięci RAM, ilości wolnego miejsca na 
dysku twardym. 

3.3 Wymagania sprz ętowe 

Monitor 

Typ ekranu LCD przekątna min. 19'' 

odporny na zadrapania, porysowania itp. (wandaloodporny) 

Panel dotykowy Dotyk w technologii podczerwonej IR 

Kontrast min 800:1 

Kąt oglądania poziomo 160°, pionowo 160° 

Czas reakcji 5 ms 

Jasność min 250 cd/m2 

Liczba kolorów min. 16,2 mln 

Rozdzielczość min. 1280x1024 

Komputer – dostosowany do zarządzaniem urządzeniem typu info kiosk. Zamawiający zaleca 
zastosowanie urządzenie o specyfikacji jak poniżej. 

Procesor Procesor klasy x86 dwurdzeniowy o częstotliwości min. 1.8 GHz 

Pamięć RAM Min 2 GB DDR3 1066MHz 

Dysk twardy Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache  

Karta graficzna Zintegrowana, z wyprowadzonym portem VGA, min. 256MB pamięci 

Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition  

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną 

bezprzewodowa karta sieciowa zgodna ze standardem 802.11a/b/g/n (opcja 
fabryczna)  

Porty min. 1 x VGA 

min. 2 x USB 

min 2 x wyjście słuchawkowe 

min 1 x  wejście mikrofonu 

Diagnostyka Procesor serwisowy odpowiedzialny za monitorowanie istotnych parametrów 
pracy  urządzenia oraz komunikację z oprogramowaniem do zarządzania 
systemem.  

System diód instalowanych fabrycznie, których zadaniem jest dostarczenie 
informacji o stanie najistotniejszych elementów infomatu, a w razie awarii 
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wskazujących na jej przyczynę. 

System operacyjny Microsoft Windows XP, Vista lub 7 PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny 
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. 
Dołączony nośnik z oprogramowaniem 

BIOS • Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń 

• Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci 
operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu 
slotów PCI. 

• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

• Możliwość wyłączania portów USB. 
• Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą 

największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego 
przez dysk twardy. 

Certyfikaty                       
i standardy 

• Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu) 

• Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 
potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym (załączyć 
wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie 
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby 
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006),              w 
szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz 
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

• Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 4.0 

Obudowa 

Wygląd 
 

Monitor zintegrowany z jednostką centralną w kompaktowej obudowie 

Położenie monitora zapewniające ergonomiczne korzystanie z urządzenia. 

Możliwość montażu bezpośrednio na ścianie lub na uchylnej ruchomej podstawie, 
mocowanej do biurka/lady. 

Materiał Wzmocniona obudowa oraz szyba przednia zabezpieczająca monitor. 

Obudowa wodoodporna, pyłoodporna wstrząsoodporna, odporna na wyładowania 
elektrostatyczne mogąca działać w szerokim zakresie temperatur i wilgotności, 
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cykl życiowy 7-10 lat. 

Funkcjonalność Zintegrowane głośniki stereo. 

Łatwy dostęp do komponentów we wnętrzu urządzenia. 

Wymiary max. 170cm x 60cm x 60cm 

Waga max. 15 kg 

Zasilanie ~230V 50Hz;  pobór mocy 130W max. 

Normy Zgodność z Normami Europejskimi (Znak CE). 
Certyfikat ISO9001 dla producenta jednostki centralnej (komputera) info-kiosku. 
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań. 

Gwarancjai serwis Jednostka centralna objęta gwarancją producenta na okres minimum 60 miesięcy 
w miejscu instalacji z czasem usunięcia awarii do 3 dni roboczych a w przypadku 
takiej możliwości dostarczenie urządzenia zastępczego. 

Tabela nr. 1 



 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 
 

Str. 14 z 25 

4 Wyświetlacz LCD / Public Displays 
CPV 32322000-6, 30211400-5, 30213200-7  

Wykonawca zainstaluje w Schronisku PTTK na Przehybie, jako element stałej wystawy wyświetlacz 
LCD do zastosowań profesjonalnych (tzw. Public Display). Wraz z wyświetlaczem wykonawca 
dostarczy system automatycznego włączania oparty o czujnik ruchu oraz odtwarzacz DVD do 
generowania (edycji) oraz wyświetlania treści promocyjnych związanych z wystawą (filmy, 
prezentacje itp.). 
 

Parametry urządzeń opisane są w poniższej tabeli. 

Wyświetlacz LCD do zastosowa ń profesjonalnych 

Przekątna 42' – 46' w zależności od lokalizacji 

Kontrast min. 1000:1 

Kolory min. 16,7 milionów 

Pobór mocy max. 245 W 

Format 16:9 

Kompatybilność sygnałów video: NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N 
RGB:VGA-FULL HD (1920x1080) 
DVI (HDCP): VGA-FULL HD (1920x1080) 60Hz 

Rozdzielczość rzeczywista min. 1920x1080 

Jasność min. 700cd/m 2 

Kąty widzenia min. 178 o pion & poziom, 

Tryb pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu 

Wejścia min. 1 x AV1: Video / Audio (Scart) / S-video /RGB  
min. 1 x AV2: Component (Y,Pb,Pr) 
min. 1 x AV3: Video (BNC)  
min. 1 x Computer 1: RGB (D-Sub 15) Audio (mini-jack)  
min. 1 x HDMI 
min. 1 x DVI-D  
min. 1 x Audio (RCA)  
min. 1 x RS-232: Serial (D-Sub 9) 
min. 1 x Ethernet 10/100/1000  Mbit/s  (RJ45) 

Wyjścia min. 1 x wyjście RGB typ D-sub 15-pin 
min. 1 x RS-232: Serial (D-Sub 9)  
min. 1 x wyjście głośnikowe (L/P) 
min. 1 x Ethernet 10/100/1000  Mbit/s  (RJ45) 

Wbudowane głośniki stereo min. 1,6W 

Inne funkcje pilot zdalnego sterowania IR 
złącze na zewnętrzne głośniki 
możliwość zawieszenia na ścianie 

Dodatkowe elementy zintegrowane z 
wyświetlaczem LCD 

system automatycznego włączania oparty o czujnik ruchu 
odtwarzacz DVD 

Komputer dla aplikacji digital signage   (opcjonalnie jeżeli komputer sterujący infokioskiem nie zapewnia 
wymaganej funkcjonalności). Zamawiający zaleca zastosowanie urządzenie o specyfikacji jak poniżej. 
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Procesor Taktowanie min. 1 GHz 

Pamięć operacyjna Min 2 GB DDR3 

Grafika − min. rozdzielczość: 1600 x 1200 
− wyjście cyfrowe DVI 
− wyjście cyfrowe HDMI 
− wyjście analogowe (D-SUB) 

Karta sieciowa Karta sieciowa zgodna ze specyfikacją  Ethernet o prędkości 
transmisji  10/100/1000  Mbit/s wyposażona w  złącze RJ 45 

Pamięć nieulotna min. 40GB (dysk twardy 2,5'' SATA lub karta compact flash) 

Porty − min. 4 x USB 
− min. 1 x port RJ-45 
− min. 1 x port D-Sub 
− min. 1 x port DVI 
− min 1 x port HDMI 
− min 1 x audio line 

System operacyjny Windows XP/7 lub Linux 

Laptop – zapewniający funkcjonalność redaktora portalu internetowego oraz zarządzanie urządzeniami 
zainstalowanymi w obiekcie (access point, info-kiosk, wyświetlacz LCD), lokalnym systemem rezerwacji a także 
lokalnymi aplikacjami biurowymi. 
Zamawiający zaleca zastosowanie urządzenie o specyfikacji jak poniżej. 

Ekran LCD o przekątnej 13,3''- 15'' 

Procesor Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów 
przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 915 pkt. w 
teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Pamięć operacyjna Min 4096 MB DDR3 1333 MHz z możliwością zamontowania 16 GB 
pamięci RAM. 

Karta dźwiękowa Minimum 8-kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 

Karta graficzna − min. rozdzielczość: 1400 x 900 
− wyjście cyfrowe (DVI) i analogowe (D-SUB) 
− możliwość obsługi dwóch lub więcej monitorów 

Karta sieciowa Karta sieciowa zgodna ze specyfikacją  Ethernet o prędkości 
transmisji  10/100/1000  Mbit/s wyposażona w  złącze RJ 45, 
zintegrowana z płytą 

Dysk twardy min. 250GB SATA/300, 32MB cache  

Bateria min. czas działania 4,5 godz. 

Porty − min. 4 x USB 
− złącza karty dźwiękowej do podłączenia zestawu głośników 
− min. 1 x port RJ-45  – z tyłu obudowy 
− min. 1 x port D-Sub 
− min. 1 x port DVI 
− min. 1 x czytnik kart MMC,SD,SDHC 

Mysz Mysz podłączana pod port USB z mechanizmem optycznym o 
rozdzielczości  minimum 800 dpi. 

System operacyjny Licencja na system Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, 
System zainstalowany w komputerze, aktywowany, z wgranymi 
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poprawkami na dzień składania ofert, nośnik DVD. 

Pakiet biurowy Zainstalowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
aplikacja do tworzenia aplikacji multimedialnych) w wersji polskiej. 

Tabela nr 2 

 

4.1. Rzutnik multimedialny + ekran 
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry t echniczne 

I. RZUTNIK 

1. System projekcyjny 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB 

2. Panel LCD  0,59 cal z MLA (D8) 

3. Natężenie światła 2800 lumenów ANSI w trybie normal 

4. Natężenie światła 
białego 2.800 lumen 

5. Rozdzielczo ść HD Ready  720p, 1280 x 720, 16:9 

6. Stosunek kontrastu  3.000 : 1 

7. 

Lampa  200 W,  

Min. 4.000 h Żywotność,  

Min. 5.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) 

8. Korekcja obrazu  Auto pionowo: ± 30 °, R ęczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") 
poziomo ± 30 ° 

9. Stosunek projekcji 1,30 - 1,56:1 

10. Zoom  Manual, Factor: 1, 1,2 

11. Rozmiar projekcji 33 cale - 318 cale 

12. Odległo ść projekcyjna system szerokokątny 0,9 m - 9 m (60 cal ekran) 

13. Odległo ść projekcyjna,  system Tele, 1,1 m - 10,8 m (60 cal ekran) 

14. Odległo ść ogniskowa  169.000 mm - 202.000 mm 

15. Fokus Ręcznie 

16. Tryby kolorów  2D, Dynamiczny, Kino 

17. Funkcje Automatyczna korekta trapezu, Włączanie/wyłączanie 
bezpośrednie, Pokaz slajdów 

18. Zużycie energii 270 W, 223 W (tryb ekonomiczny), 3,3 W (w trybie czuwania) 

19. Waga produktu  Max. 2,5 kg 

20. 
Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB (A) 

Tryb ekonomiczny: 29 dB (A) 

21. Głośniki  Min. 2 W, Stereo 

22. Zawarto ść zestawu  Torba transportowa, Urządzenie podstawowe, Przewód zasilający i 
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sygnałowy (min. 3 m), Pilot z bateriami 

II. EKRAN 

1. Powierzchnia robocza Min. 1720 - 1810 mm 

2. Format ekranu 16:9, 16:10, 4:3 

3. Rodzaj ekranu Przenośny, Ręczny 

4. Cechy ekranu Dostarczony razem ze stojakiem - trójnogiem 

5. Powierzchnia 
projekcyjna 

Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White, Wysoki 
refleks 

Tabela nr 3 
 

5 Moduł Administracyjny 
CPV 72422000-4, 72212222-1  

Zadaniem pakietu oprogramowania administracyjnego jest zarządzanie zawartością portalu poprzez 
narzędzie CMS (system zarządzania treścią), siecią info-kiosków oraz użytkownikami systemu. 

5.1 Wymagania Ogólne 
1. Wszystkie funkcje modułu administracyjnego dostępne są z poziomu przeglądarki WWW.  

2. Moduł administracyjny musi umożliwiać zarządzanie w jednolity sposób obiektami w regionie 
tatrzańskim które są już dostępne w systemie informacji turystycznej PTTK 'Zielone 
Schroniska' oraz nowymi obiektami dodanymi do systemu dla regionu Beskidów-Gorców-
Pienin w ramach niniejszego przetaegu.Logiczna organizacja funkcjonalności realizowanej 
przez moduł administracyjny oraz interfejs użytkownika, będą uzgodnione z zamawiającym. 

3. Moduł administracyjny musi prawidłowo funkcjonować w następujących przeglądarkach 
internetowych niezależnie od rozdzielczości monitora użytkownika:  

� Internet Explorer od wersji 8, 
� Mozilla Firefox od wersji 3.X, 
� Google Chrome od wersji 9.X, 
� Opera od wersji 10.X 

4. Moduł administracyjny dostępny jest wyłącznie poprzez połączenie szyfrowane (SSL). 

5. Moduł administracyjny musi posiadać interfejs w języku polskim. 

6. Portal wraz z systemem zarządzania treścią powinien wykorzystywać wyłącznie technologie 

� umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój systemu bez konieczności zakupu licencji 
lub  

� technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój systemu przy użyciu 
oprogramowania, dla którego koszt zakupu licencji jest równy zeru lub 

� pozostałe technologie, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty 
licencji niezbędne do uruchomienia systemu. 

7. Portal powinien być zbudowany w oparciu o 3- warstwowy model aplikacji (warstwa 
prezentacji, logiki, bazy danych). 
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8. Moduł administracyjny musi współpracować z co najmniej jedną bazą typu Open Source. 

9. Moduł administracyjny musi umożliwiać logowanie zdarzeń (historia operacji) takich jak 

� logowanie użytkowników do systemu (nazwa użytkownika, czas, adres IP), 

� zmiany w zawartości treści przechowywanych w portalu, 

� definiowanie nowych użytkowników, 

� usuwanie użytkowników. 

10. Wykonawca zapewni zarządzanie użytkownikami serwisu internetowego oraz CMS (w tym 
zarządzanie bazami danych osobowych oraz adresów poczty elektronicznej zgodnie z 
wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych). 

11. Wykonawca przez okres realizacji umowy oprócz roli administratora będzie zarządzał 
systemem oraz będzie wykonywał obowiązki usługodawcy zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

5.2 Użytkownicy i uprawnienia 
1. Moduł administracyjny powinien umożliwi ć definiowanie użytkowników należących do jednej 

z trzech grup: 

� administrator – posiada pełen dostęp do wszystkich funkcji systemu, może definiować 
nowych użytkowników oraz autoryzować treści wprowadzone przez redaktorów. 

� manager – posiada dostęp do statystyk i raportów (np. Rezerwacje,  informacje 
promocyjne), 

� redaktor – ma możliwość dodawania oraz modyfikowania treści zamieszczonych w portalu 
(definiowanie nowych szlaków/schronisk, edycja opisów, dodawanie zdjęć). 

2. System będzie umożliwiał nadanie redaktorowi praw edycji do konkretnego obszaru systemu. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzone przez redaktorów będą musiały być autoryzowane przez 
administratora systemu, pełniącego rolę redaktora naczelnego. 

4. Moduł administracyjny musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 2 administratorów, 10 
managerów, 100 redaktorów (nie mniej niż ilość schronisk w których zainstalowane będą info-
kioski). 

5. Wykonawca oraz Zamawiający pełnić będą funkcję administratorów, przy czym w stosunku do 
wszelkich treści systemu Zamawiający będzie administratorem nadrzędnym. 

5.3 Statystyki 
Moduł administracyjny umożliwi osobom z odpowiednimi uprawnieniami (administrator i manager) 
przeglądanie szeregu statystyk gromadzonych przez system a zadanym czasie oraz obiekcie. 

1. Ilość odsłon stron portalu. 
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2. Ilość wyświetleń poszczególnych banerów promocyjnych. 

3. Ilość kliknięć na poszczególne banery promocyjne. 

4. Ilość rezerwacji w poszczególnych schroniskach dokonanych przez internet. 

5. Ilość rezerwacji w poszczególnych schroniskach dokonanych przez info-kioski. 

6. Ilość stron wyświetlonych przez poszczególne info-kioskach. 

7. Ilość ankiet wypełnionych w poszczególnych info-kioskach. 

5.4 Zarządzanie Info-kioskami 
1. Oprogramowanie administracyjne umożliwi zarządzanie info-kioskiem poprzez sieć Internet,  

lokalną sieć LAN, lub bezpośredni dostęp do info-kiosku. 

2. Oprogramowanie administracyjne umożliwi definiowanie treści (informacje turystyczne, 
promocje, ankiety) wyświetlanych przez info-kioski. 

3. Oprogramowanie administracyjne umożliwi gromadzenie i przeglądanie statystyk dla każdego 
info-kiosku 

� ilość wyświetlonych stron z informacją turystyczną, 

� ilość rezerwacji w schroniskach zrealizowanych z danego info-kiosku, 

� ilość i treść wypełnionych ankiet. 

4. Oprogramowanie administracyjne dla każdego info-kiosku umożliwi monitorowanie 

� zmian konfiguracja urządzenia (np. zmiania ilości pamięci RAM, zmiana płyty głównej, 
zmiana dysku twardego, dodanie lub usunięcia urządzenia peryferyjnego (np. drukarki, 
czytnika MSR, klawiatury), 

� obciążenia procesora, 

� ilość wolnego miejsca na dysku twardym, 

� ilość używanej pamięci RAM, 

� serwisów systemu Windows (czy serwis jest zainstalowany, czy jest uruchomiony), 

5. Oprogramowanie administracyjne dla każdego info-kiosku umożliwi: 

� przeglądanie logów infomatu (min. Windows Event Log, logi systemu zarządzającego), 

� dostęp do informacji o położeniu infomatu, 

� zdalne włączanie / wyłączanie infomatu, 

� podgląd zainstalowanych aplikacji i usług, 

� podgląd zainstalowanego sprzętu (sprawdzanie pojemności dysku), 

� tworzenie raportów, 

� zarządzanie użytkownikami info-kiosku, 

� podgląd aktualnego obrazu wyświetlanego na infomacie. 

6. Oprogramowanie administracyjne umożliwi zmianę parametrów info-kiosku: 
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� definiowanie filtrów dla dostępnych stron www, 

� zmiana parametrów przeglądarki internetowej (np. blokowanie wyskakujących okien, 
ukrycie paska adresu), 

� zmiana parametrów interfejsu użytkownika (kolory, rozmiar czcionki), 

� zmiana parametrów pracy wygaszacza ekranu, 

� definiowanie godzin automatycznych restartów systemu i/ wyłączenia info-kiosku. 

5.5 Zarządzanie Tre ścią 
1. Treści zamieszczone w portalu definiowane są za pomocą narzędzia CMS (system zarządzania 

treścią). 

2. CMS musi umożliwiać przeszukiwanie treści zamieszczonych w portalu. 

3. CMS musi umożliwiać łatwą edycję treści zamieszczonych w serwisie w oparciu o edytor 
WYSIWYG, bez znajomości języka HTML 

4. CMS musi umożliwiać edycję informacji o szlakach zdefiniowanych w systemie: 

� dodanie definicji nowego szlaku (opis, parametry, galeria zdjęć), 

� usunięcie szlaku z systemu – w wyniku tej operacji informacja o szlaku nie będzie 
udostępniona użytkownikom serwisu, natomiast informacja ta nie powinna być usuwana 
z systemu (np bazy danych). 

� edycja informacji o szlaku (zmiana opisu, parametrów, dodanie/usunięcie zdjęć). 

5. CMS musi umożliwiać zamieszczanie w portalu treści promocyjnych w postaci plików 
graficznych (jpg, gif, flash) animowanych lub statycznych wraz z konfiguracją emisji wg.: 

� czasu,  

� liczby kliknięć,  

� liczby odsłon. 

6. CMS musi umożliwiać edycję informacji o schroniskach zdefiniowanych w systemie: 

� dodanie definicji nowego schroniska (opis, parametry, galeria zdjęć), 

� usunięcie schroniska z systemu – w wyniku tej operacji informacja o szlaku nie będzie 
udostępniona użytkownikom serwisu, natomiast informacja ta nie powinna być usuwana z 
systemu (np bazy danych). 

� edycja informacji o schronisku (zmiana opisu, parametrów, dodanie/usunięcie zdjęć). 

7. CMS musi umożliwiać globalną zmianę szaty graficznej serwisu (np żałobna, świąteczna) 

8. CMS musi umożliwiać dodanie nowej wersji językowej portalu. 

9. CMS musi umożliwiać skalowanie dodawanych plików graficznych statycznych i 
animowanych w formatach (gif, jpg, flash) do dowolnych rozmiarów. 

10. CMS musi umożliwiać publikację załączników w postaci plików MS Office2000/XP/2003/2007, 
rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mp3, avi, wmv, zip, rar, 
opatrzonych odpowiednimi ikonami oraz innych plików dowolnego formatu i rozmiaru do 150 MB 
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opatrzonych właściwą dla nich ikoną. 

11. CMS musi umożliwiać kontrolę wersji dla wszystkich publikowanych informacji z możliwością 
przywrócenia wcześniejszej wersji. 

12. Wprowadzane do systemu dane powinny posiadać status, informujący o stanie publikacji: 

� w trakcie tworzenia,  

� nieaktywny,  

� aktywny,  

� archiwalny.  

13. CMS umożliwi publikację zdarzeń, które wymagają chronologicznej prezentacji z 
wykorzystaniem funkcja kalendarza, która będzie determinować prezentację poszczególnych 
„wydarzeń” w taki sposób, aby na każdy „dzień” była możliwość dopisania dowolnej ilości 
„wydarzeń”, które będzie można zilustrować tekstem, zdjęciami lub filmem. 

14. CMS umożliwi interaktywną komunikację z użytkownikami poprzez definiowanie ankiet i 
sondaży. System powinien posiadać również narzędzie do precyzowania  wielowątkowych 
zapytań oraz posiadać funkcję generowania nowych i rozbudowy istniejących już formularzy. 
Uzyskane dane powinny być katalogowane oraz wyposażone w indywidualny dla nich status, 
który pozwoli sprawnie zarządzać uzyskanymi danymi.  

5.6 Zarządzanie systemem rezerwacji 
1. Moduł administracyjny powninien umożliwiać edycję (dodawanie, usuwanie) przez uprawnione 

osoby (np kierownik schroniska) dostępnych miejsc noclegowych w wybranym schronisku. 

2. Moduł administracyjny powninien umożliwiać akceptację wybranych rezerwacji. 

3. Moduł administracyjny powninien umożliwiać anulowanie wybranych rezerwacji. 

4. Moduł administracyjny pownien umożliwiać wyszukiwanie rezerwacji na podstawie 
następujących kryteriów: 

� nazwa schroniska (wybór z listy) 

� imię i/lub nazwisko użytkownika 

� numer rezerwacji 

5. Moduł administracyjny powninien umożliwiać wydruk faktury VAT dla wybranej rezerwacji. 

6 Dostęp do Internetu 
CPV 32420000-3. 

Jeżeli warunki techniczne będą pozwalały, wykonawca zapewni bezprzewodowy dostęp do Internetu 
dla każdego schroniska w którym nie możliwe jest uruchomienie łącza (A)DSL na linii telefonicznej a 
w którym zainstalowany będzie access point. W ofercie wykonawca musi opisać dwie alternatywne 
możliwości realizacji dostępu do internetu. Zamawiający zastrzega sobie, że misięczny koszt 
utrzymania łącza internetowgo nie może przekraczać kwoty 100,00 PLN brutto. Koszt utrzymania 
łącza ponosi użytkownik – dzierżawca obiektu. 



 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 
 

Str. 22 z 25 

 
Wykonawca zainstaluje w każdym schronisku punkt dostępowy (ang. access point) umożliwiający 
bezprzewodowy dostęp do internetu o parametrach opisanych w poniższej tabeli 
 
Access Point 

Moc wyjściowa radia min. 18.00 dBm 

Tryb Pracy AP, Bridge - Point to Point, Bridge - Point to Multi-Point, AP Client 

Porty 10/100Mbps RJ45 min. 4 porty LAN 
min. 1 porty WAN 

Funkcje dodatkowe regulacja mocy radia, syslog 

Funkcje sieciowe protokół Spanning Tree  
serwer DHCP  
klient DHCP  
DHCP Relay 
protokoły routingu: RIPv1, RIPv2 

Standard radiowy IEEE 802.11g/n 

Zabezpieczenia WEP: 64bit/128bit, WPA-PSK/WPA-ENT, WPA2-PSK/WPA2-ENT., MAC 
Filtering 

Prędkość transmisji min 54 Mbps 

Zarządzanie przeglądarka www (HTTP, HTTPS) 

Zasilanie zewnętrzne 12V 1A DC, lub port PoE zgodny z 802.3af - Power over 
Ethernet 

Tabela nr. 3 
 

Urządzenia muszą posiadać wszystkie zezwolenia i homologacje wymagane dla tego typu sprzętu na 
ternie Unii Europejskiej. 

7 Gwarancja 
Okres gwarancji na wszystkie dostarczone elementy (sprzęt i oprogramowanie) będzie wynosić min. 5 
lat. 

8 Szkolenie Pracowników 
1. Wykonawca przeszkoli osoby wytypowane przez Zamawiającego w zakresie  

� funkcjonalność modułu administracyjnego opisanego w rozdziale , 

� obsługa i konserwacja info-kiosków, 

� obsługa i konfiguracja punktów dostępowych. 

2. Szkolenie może być przeprowadzone w siedzibie lub miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu. 

3. Szkolenie i dostarczone materiały szkoleniowe muszą być zrealizowane w języku polskim. 
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9 Dokumentacja 
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej, serwisowej i 

eksploatacyjnej wszystkich urządzeń i instalacji sporządzonej w języku polskim. 

2. Wraz z dokumentacją muszą być przekazane wszystkie spisy części, modułów, 
oprogramowania, itp., niezbędne do prawidłowej instalacji, eksploatacji i serwisu portalu 
internetowego oraz dostarczonych urządzeń. 

3. Dostarczona dokumentacja techniczna musi bezwzględnie zawierać pełne i szczegółowe opisy 
wszystkich interfejsów, struktur protokołów wymiany informacji i baz danych, parametrów 
instalacji, a także opisy funkcjonowania i instalowania oprogramowania serwera www, info-
kiosku oraz innego oprogramowania zrealizowanego w ramach zlecenia. 

4. Autorskie prawa majątkowe do przygotowanej dokumentacji, uzupełnień itp. przechodzą na 
Zamawiającego. Cena ofertowa powinna uwzględniać opłatę za przejście praw autorskich o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
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10 Wykaz Elementów Systemu 
Tabela nr. 4 poniżej zawiera szczegółowe zestawienie elementów systemu wraz z lokalizacją gdzie 
powinny być one zainstalowane. 

Info-Kioski 

Lp. Lokalizacja Ilość 

1 SCHRONISKO PTTK  NA MARKOWYCH SZCZAWINACH 1 szt. 

2 SCHRONISKO PTTK NA LESKOWCU 1 szt. 

3 SCHRONISKO PTTK NA HALI KRUPOWEJ 1 szt. 

4 BACÓWKA PTTK  NA MACIEJOWEJ 1 szt. 

5 SCHRONISKO PTTK  NA LUBONIU WIELKIM 1 szt. 

6 SCHRONISKO PTTK  NA STARYCH WIERCHACH 1 szt. 

7 SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU 1 szt. 

8 SCHRONISKO PTTK  NA PRZEHYBIE 1 szt. 

9 SCHRONISKO PTTK NA  HALI ŁABOWSKIEJ 1 szt. 

10 BACÓWKA PTTK NAD WIERCHOMLĄ 1 szt. 

11 SCHRONISKO PTTK NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ 1 szt. 

Suma 11 szt. 

Publiczny wy świetlacz LCD + odtwarzacz DVD + system automatyczne go wł ączania oparty o czujnik 
ruchu 

Lp. Lokalizacja Rozmiar Ilo ść 

1 SCHRONISKO PTTK NA PRZEHYBIE min. 42'' 1 kpl. 

Suma 1 kpl. 

Komputery Digital Signage (opcjonalnie) 

1 BACÓWKA PTTK NAD WIERCHOMLĄ 1 szt. 

2 SCHRONISKO PTTK NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ 1 szt. 

3 SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU 1 szt. 

4 SCHRONISKO PTTK NA PRZEHYBIE 1 szt. 

5 SCHRONISKO PTTK NA MARKOWYCH SZCZAWINACH 1 szt. 

Suma 5 szt. 

Punkty dost ępowe (access points) 

Lp. Lokalizacja Ilość 

1 SCHRONISKO PTTK NA MARKOWYCH SZCZAWINACH 1 szt. 

2 SCHRONISKO PTTK NA LESKOWCU 1 szt. 

3 SCHRONISKO PTTK NA HALI KRUPOWEJ 1 szt. 

4 BACÓWKA PTTK NA MACIEJOWEJ 1 szt. 

5 SCHRONISKO PTTK  NA LUBONIU WIELKIM 1 szt. 

6 SCHRONISKO PTTK  NA STARYCH WIERCHACH 1 szt. 
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7 SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU 1 szt. 

8 SCHRONISKO PTTK  NA PRZEHYBIE 1 szt. 

9 SCHRONISKO PTTK NA  HALI ŁABOWSKIEJ 1 szt. 

10 BACÓWKA PTTK  NAD WIERCHOMLĄ 1 szt. 

11 SCHRONISKO PTTK NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ 1 szt. 

Suma 11 szt. 

Laptopy 

Lp. Lokalizacja Ilość 

1 SCHRONISKO PTTK  NA MARKOWYCH SZCZAWINACH 1 szt. 

2 SCHRONISKO PTTK NA LESKOWCU 1 szt. 

3 SCHRONISKO PTTK NA HALI KRUPOWEJ 1 szt. 

4 BACÓWKA PTTK NA MACIEJOWEJ 1 szt. 

5 SCHRONISKO PTTK  NA LUBONIU WIELKIM 1 szt. 

6 SCHRONISKO PTTK  NA STARYCH WIERCHACH 1 szt. 

7 SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU 1 szt. 

8 SCHRONISKO PTTK  NA PRZEHYBIE 1 szt. 

9 SCHRONISKO PTTK NA  HALI ŁABOWSKIEJ 1 szt. 

10 BACÓWKA PTTK  NAD WIERCHOMLĄ 1 szt. 

11 SCHRONISKO PTTK NA JAWORZYNIE KRYNICKIEJ 1 szt. 

Suma 11 szt. 

Rzutnik multimedialny + ekran  

1. SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU 1 kpl. 

2. BACÓWKA PTTK  NAD WIERCHOMLĄ 1 kpl. 
Suma 2 kpl. 

Licencje 

Lp.   Ilość 

1 Licencje dla modułu administracyjnego wraz z systemem zarządzania 
treścią CMS 

Zgodnie z punktem 5.2 

2 Licencje dla oprogramowania zarządzającego info-kioskiem. Zgodnie z punktem 5.4 

3 Licencje dla oprogramowania instalowanego na serwerze www. min 1 szt. 

4 Licencja na oprogramowanie dla komputera Digital Signage (playera) 5 szt. 

5 Licencja na oprogramowanie do edycji treści wyświetlanych przez public 
display. 

1 szt. 

Tabela nr. 4 

11 Terminy Realizacji Zamówienia 
Zamówienie zostanie zrealizowane do 20-04-2013 r. Szczegółowy harmonogram prac zaproponowany 
przez Wykonawcę zostanie zaaprobnowany przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. 

 


