
Oferta handlowa na system Nowy BIP
 

Kontakt w sprawie oferty:
Radgost Sp. z o.o.

ul. Olesińska 21

02-548 Warszawa

tel: +48 22 2501 5 80

bip@nowybip.pl

 

Data przygotowania oferty:
19.10.2011 r.
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Co wchodzi w skład oferty? 
 

1. Profesjonalny system zarządzania treścią  zgodny z:

2. Ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

3. Rozporządzeniem MSWiA z 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

4. Przechowywanie i publikowanie przetargów, plików i treści

5. Udostępnienie wyglądu BIP z 6 dostępnych na stronie nowybip.pl lub dostosowanie 

obecnego szablonu graficznego

6. Utrzymanie strony BIP na serwerze

7. Codzienne tworzenie kopi zapasowej systemu

8. Możliwość utrzymania wielu stron typu BIP oraz stron internetowych.

9. Materiały szkoleniowe

10. Uruchomienie witryny w 7 dni od momentu podpisania umowy  

 
 

DOSTĘPNE OPCJE MAŁY BIP STANDARD BIP MAX BIP

ABONAMENT MIESIĘCZNY 38 zł 68 zł 148 zł

BEZPŁATNE PRZENIESIENIE TREŚCI - TAK, do archiwum TAK

HOSTING W CENIE TAK TAK TAK

TRANSFER MIESIĘCZNY / MIEJSCE NA 

DYSKU
3 GB / 300 MB 10 GB / 1 GB 20 GB / 2 GB

ILOŚĆ WYŚWIETLEŃ STRON W 

MIESIĄCU
30 000 100 000 200 000

ABONAMENT ROCZNY (PROMOCJA) 380 zł 680 zł 1480 zł
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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 

● 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

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

hasła

● edycja treści za pomocą edytora WYSIWYG
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