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ŚlubnyTarg.pl Sp z o.o.
ul. Nabycińska 19
50-986 Wrocław
tel. (+48) 71 788 40 98
fax (+48) 71 788 29 99
web: www.slubnytarg.pl
e-mail: b.kubiak@slubnytarg.pl

Zapytanie ofertowe
( Pozycjonowanie strony )
I. ZAMAWIAJĄCY
ŚlubnyTarg.pl Sp z o.o.
ul. Nabycińska 19, 50 – 986 Wrocław
NIP: 895-196-24-12, REGON: 021122480, KRS: 0000342075
Kapitał zakładowy: 10 000,00 zł
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pozycjonowanie strony www.slubnytarg.pl w ramach projektu „Rozbudowa portalu
ŚlubnyTarg.pl o nowe e-usługi związane z branża ślubną”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej).
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

dokonanie wstępnego audytu portalu www.slubnytarg.pl pod kątem obecnej pozycji w wyszukiwarkach,
obecnego ruchu na stronie i sposobu jego generowania, obecnego wyboru słów kluczowych i generowanego z
nich ruchu dla strony, dostosowanie i optymalizacji kodu dla wyszukiwarek, trafności treści, dobrania struktury
wewnętrznych i zewnętzrncyh linków.

dobór i śledzenie pozycji portalu w wyszukiwarkach na 30 wybranych słów kluczowych, które wygeneruują dla
portalu największy ruch;

dobór i pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach na 30 wybranych słów kluczowych, które wygenerują dla
portalu największy ruch;

optymalizacja kodu pod kątem wyszukiwarek;

wskazówki i doradztwo w zakresie optymalizacji treści;

dbanie o strukturę wewnętrznych i zewnętrzych linków;

przedstawianie raportu z ruchu na stronie
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.02.2011 do 31.10.2012
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być opatrzona: pieczątką firmową, czytelnym podpisem Wykonawcy, datą sporządzenia oferty, termin
jej trwania.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
b.kubiak@slubnytarg.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Nabycińska 19, 50 – 986
Wrocław, do dnia 25.01.2011
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2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.slubnytarg.pl oraz w siedzibie firmy na ul.Nabycińskiej 19
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena powinna być podana za okres 1 miesiąca. Przy ocenie ofert
będzie brana pod uwagę cena netto, która ma zawierać wszystkie koszty.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Barbara Kubiak pod numerem telefonu: (+48) 71 788 29 91 oraz adresem email:
b.kubiak@slubnytarg.pl
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