
 

 

Oferta wykonania strony internetowej  
HOLISTIC.ONLINE 

 
 
 
Szanowni Państwo,  
 Przedstawiamy Państwu propozycję w zakresie utworzenia strony 
internetowej dla Holistic.Online. Uzupełnimy ją o nowoczesne dynamiczne 
elementy, które zwiększą komfort korzystania z nich przez internautów. 
Właściwie wykonana strona internetowa przyciąga uwagę oraz powoduje, że 
użytkownik postanawia pozostać w niej dłużej i zapoznaje się z jej treścią. Stąd 
tak istotne jest właściwe przemyślenie i wdrożenie strony internetowej. 
  Strona internetowa zostanie wdrożona na podstawie otrzymanych od 
Państwa sugestii i wskazówek ale projekty graficzne będą projektowane dla 
Państwa indywidualnie, będziemy też sugerować grafikowi najlepsze 
rozwiązania. Ponadto: przyspieszymy ładowanie się strony, zabezpieczymy ją  
i ochronimy przed włamaniami, zapewnimy aktualizacje i damy gwarancję 
przywrócenia strony w przypadku awarii lub ataku, a także zoptymalizujemy ją 
pod wyszukiwarki. Strona będzie na bieżąco aktualizowana zarówno wpisami ze 
zdjęciami, ale także podcastami video oraz będzie zintegrowana z systemem 
komentarzy online via Facebook. Państwa nowy portal będzie mógł śmiało 
konkurować designem z takimi jak wskazane w sekcji Inspiracje. Zakładam, że 
użytkownik będzie mógł swobodnie zmieniać widok treści zgodnie z 
przedstawionym schematem. Oczywiście każdy artykuł będzie musiał być 
przypisany zarówno do jednej z sekcji (Tu i Teraz itd) oraz do jednej kategorii 
(Rozwijamy itd). Zakładam, że część treści serwisu będzie dostępna tylko dla 
kont które są opłacone. Interaktywna mapa świata na stronie głównej także 
wymusza przypisanie każdego artykułu do min jednego państwa/obszaru. 
Jeśli chodzi o zarządzanie treściami serwisu to proponuję utworzenie 
jednego/dwóch kont administratorskich i pozostałych z uprawnieniami 
redaktorskimi. Technicznie najlepiej do takiej pracy przygotowany jest 
framewok Wordpress, gdzie możemy stworzyć odpowiednie narzędzia 
administracyjne i funkcjonalne portalu, mając jednocześnie gwarancję 
responsywności i możliwie częstych aktualizacji wraz z możliwością rozwoju 
serwisu. 
 Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa uznaniem  
i przejdziemy do dalszych etapów współpracy. W razie pytań lub sugestii 
zapraszamy do kontaktu. 
 
Co obejmuje nasza propozycja?  
 
✔ budowę od podstaw responsywnej strony internetowej  
Holistic.online i stworzenie dedykowanej szaty graficznej (na wyłączność);  
✔ Responsywność oznacza, że witryna internetowa będzie dopasowywać swój 
wygląd do rozdzielczości ekranu użytkownika. Oznacza to, że będzie czytelna  
i wygodna w użytkowaniu na różnej wielkości ekranach, w tym także na 



 

 

telefonach komórkowych i tabletach (z urządzeń tych pochodzi już około 25% 
ruchu na stronach); 
✔ Uruchomienie strony na oprogramowaniu klasy Word Press (system 
zarządzania treścią), które pozwala na samodzielną edycję treści strony bez 
potrzeby wsparcia informatyka, a także na dalsze rozbudowanie serwisu  
w przyszłości; 
✔ system newsletter – zbieranie adresów i masowa wysyłka mailingu, 
stworzenie szablonu takiego mailingu; 
✔ optymalizację strony internetowej pod wyszukiwarki; 
✔ połączenie strony z Państwa profilami w mediach społecznościowych (fb, 
google+, twitter, instagram) 
✔ specjalna strona błędu 404 (gdy ktoś wpisze nieistniejący adres strony); 
✔ Przyspieszenie funkcjonowania (ładowania się) strony poprzez zastosowanie 
specjalnych modułów i odpowiednie zakodowanie strony; 
✔ osadzenie nowej strony na wskazanym przez Państwa serwerze, jej 
uruchomienie i testy początkowe; 
✔ 12-miesięczna gwarancja działania kodu strony; 
✔ przeszkolenie Państwa pracownika/pracowników w obsłudze panelu CMS 
oraz późniejsza zdalna pomoc w razie potrzeby; 
✔ Przeniesienie autorskich praw majątkowych do mającego powstać dzieła. 
 
Opcjonalnie oferujemy: 
 
✔ prowadzenie kampanii linku sponsorowanego w Google dla serwisu i 
pozycjonowanie strony w google na całą treść serwisu a nie tylko na wskazane 
słowa/frazy kluczowe; 
✔ pomoc w prowadzeniu profili na portalach społecznościowych; 
✔aktualizacje serwisu - zmiany nieobjęte panelem administracyjnym (jak np 
banery, rozbudowa strony itp); 
✔ zaprojektowanie i produkcja pozostałych elementów identyfikacji wizualnej 
dla Holistic.Online takich jak: logo, druki akcydensowe, banery na strony 
partnerskie, gadżety reklamowe itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Propozycja dla HOLISTIC.ONLINE 
 

Szata graficzna Indywidualna 

Ilość podstron  Bez limitu 

RWD (urządzenia mobilne) ✔ 

Slajder (dynamiczne bannery na stronie głównej) ✔ 

Efekty dynamicznego przewijania, tzw. parallax 
scrolling 

✔ 

Przyciski społecznościowe 
(Facebook/Google+/Twitter/LinkedIn) 

✔ 

Informacja o plikach cookies ✔ 

Interaktywna mapa (Google Maps) ✔ 

Optymalizacja strony pod wyszukiwarki 
(SearchOptimization) 

✔ 

Przyjazne, przejrzyste adresy ✔ 

Statystyki Google Analytics ✔ 

Formularz kontaktowy ✔ 

Aktualności ✔ 

Rozwijane menu ✔ 

Edycja treści przez panel CMS ✔ 

Przeszkolenie z zarządzania stroną www 2 godziny 

Standardy technologiczne serwisu internetowego HTML5/CSS3/JQUERY 

Wsparcie techniczne ✔ 

Przekazanie autorskich praw majątkowych ✔ 

Gwarancja na produkt 12 miesięcy 

Zgodność ze standardem W3C ✔ 

Standardy technologiczne serwera PHP/MySQL 

Przeniesienie strony na serwer docelowy Gratis 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Czas realizacji nowej strony dla HOLISTIC.ONLINE 
 

projekt graficzny strony głównej 5 dni roboczych   
wprowadzenie serii poprawek grafiki 3 dni robocze  

projekty graficzne podstron tekstowych 4 dni robocze   
Wdrożenie - pocięcie i zakodowanie serwisu 20 dni roboczych  

przeniesienie treści na nową stronę 4 dni roboczych  
Wykonanie wersji językowej angielskiej 5 dni roboczych 

Testowanie serwisu 5 dni roboczych 

optymalizacja serwisu 1 dzień roboczy 
Przeniesienie strony na serwer docelowy 1 dzień roboczy 

 
 
Wycena pracy: 
 
Wykonanie serwisu www.holistic.online – 32 tys zł netto,  
Każda dodatkowa roboczogodzina poza zakresem gwarancji - 100 zł netto. 
 
Przykładowe realizacje 
 
http://swiatelit.pixelart.pl/ - najnowsza realizacja, jeszcze na adresie 
roboczym, ale wszelkie zakładane funkcjonalności działają; 
http://osrodek-koparka.pl/ - strona www ośrodka psychoterapii, z 
możliwością zakupu zajęć on-line; 
http://pragaleria.pl/ - strona galerii sztuki wraz z całym systemem 
wystawiania aukcji, wystaw i śledzenia dzieł po ich sprzedaży; 
http://maluwilzpolska.pl/ - dwa bliźniacze sklepy internetowe (dla klientów 
indywidualnych i dla salonów), z możliwością ich wspólnej obsługi. 
 


