Kraków, 18.08.2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2/2014/CSR

I. ZAMAWIAJĄCY

EVACO Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 13/13A
30-347 Kraków
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA
1. Siedziba Zamawiającego.
2. Strona Internetowa zamawiającego: www.evaco.com.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na
wdrożenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w konkursie ogłoszonym w ramach
projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność
biznesu (CSR)”.
IV. PRZEDMIOT I OPIS ZAMÓWIENIA
1. Kody CPV:
Kod CPV – 72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron WWW
Kod CPV – 72421000-7 – Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub
intranetowych aplikacji klienckich
Kod CPV – 72212200-1 - Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i
intranetu
2. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców
i przygotowania (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3):

do

opracowania

A. WEWNĘTRZNEJ PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ (INTRANETU) – w ramach przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do realizacji:
1. Analizy struktury organizacyjnej oraz potrzeb firmy EVACO pod kątem wdrożenia
portalu intranet oraz aplikacji rozliczania czasu pracy. Przygotowanie szablonów
wydruku dokumentów rozliczania czasu pracy oraz struktury logicznej portalu
intranet.
2. Przygotowania strony do wdrożenia oraz prace programistyczne
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a. backup danych: aktualności + cała zawartość serwisu. Dane będą przesyłane na
niezależny serwer, co zagwarantuje płynne odtworzenie strony w razie utraty
danych bądź uszkodzenia bazy danych.
b. zaprogramowania funkcjonalności, w tym:
- zintegrowane bazy kontaktów/klientów,
- dostęp do plików/przechowywanie dokumentacji projektowej,
- katalogowanie zdjęć,
- katalogowanie materiałów promocyjnych,
- tablica informacyjna,
- wspólny kalendarz,
- możliwość dodawania komentarzy oraz samodzielnych wewnętrznych wpisów,
- informowanie na maila o aktywności w serwisie,
- dostosowanie zdjęć, tekstów, ilustracji do wyświetlania we wszystkich
przeglądarkach, pocięcie strony na elementy składowe, nadzór i kooperację z
informatykiem podczas całego procesu wdrożeniowego, programowanie strony
finalnej,
- przeprowadzenie szkoleń użytkowników portalu oraz aplikacji czasu pracy,
- konfiguracja ustawień początkowych portalu intranet wraz z migracją danych
kalendarzy czasu pracy oraz bazy kontaktów.
B. PORTALU PREZENTUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA
FIRM – w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do realizacji:
1.Elementy do opracowania (wszystkie elementy załączone w strukturze strony ilość
layoutów nie przekroczy 30 różnych).
a. wykonanie projektu funkcjonalnego (w momencie startu projekt obejmuje do
60 podstron),
b. projekt zawiera strefę logowania dla rejestrujących się użytkowników. Baza
danych przygotowana do obsługi do 50 tys. rekordów (danych użytkowników),
c. przygotowanie forum dyskusyjnego,
d. przygotowanie kalkulatora umożliwiającego obliczanie oszczędności w wyniku
zastosowania energooszczędnych rozwiązań elektrycznych,
e. wykonanie ogólnego projektu graficznego wraz z przyszłymi poprawkami (czyli
realizacja głównych grafik, stylu wizualnego strony) oraz projektu graficznego
mobilnej wersji strony,
f. Przygotowanie
strony
do
wdrożenia
oraz
prace
programistyczne
backup danych: aktualności + cała zawartość serwisu. Dane będą przesyłane na
niezależny serwer, co zagwarantuje płynne odtworzenie strony w razie utraty
danych lub uszkodzenia bazy danych,
g. responsive web design - układ strony będzie automatycznie dopasowywał się do
rozdzielczości ekranu oraz rozmiaru okna. Pozwala to na wygodną nawigację oraz
wyświetlanie strony na urządzeniach przenośnych (tablety, telefony) oraz
różnych rozdzielczościach,
h. dostosowanie zdjęć, tekstów, ilustracji do wyświetlania we wszystkich
przeglądarkach,
i. pocięcie strony na elementy składowe, nadzór i kooperacja z informatykiem
podczas całego procesu wdrożeniowego, programowanie finalnej strony oraz jej
wersji mobilnej,
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j. umieszczenie wskazanego contentu w wersji polskiej oraz angielskiej strony.
C. KALKULATORA CO2 – w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do
realizacji:
a. wykonanie projektu funkcjonalnego (prace programistyczne),
b. opracowanie algorytmów do obliczeń emisji CO2 w trakcie funkcjonowania
przedsiębiorstw,
c. wykonanie projektu graficznego.
3. Termin realizacji każdej części zamówienia: 31.12.2014r.
V. KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy:
1. Cena netto (100%) – proszę o podanie ceny netto za poszczególne części
zamówienia.
Punktacja będzie przyznawana osobno dla każdej części zapytania
Punkty za kryterium „cena” obliczone będą według następującego wzoru:
Cena netto najtańszej
oferty
Cena netto badanej
oferty

X 100 = ilość punktów

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza – za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
VI. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą być powiązani z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
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lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiający prosi
o przesłanie Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo załącznik nr 2. Brak przesłania podpisanego Oświadczenia będzie skutkował wykluczeniem
oferty z postępowania.
2. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do
przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz
projektów dofinansowanych ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,
w tym w szczególności: umożliwienie EVACO Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości i innym upoważnionym przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją
usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.
VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Cenę usługi (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym (zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2),
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o złożenie kompletnej oferty wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki
do niniejszego Zapytania w terminie wraz do 3 września 2014 r. do godz. 16:00 w
siedzibie Zamawiającego w Krakowie, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście,
drogą elektroniczną na email: aleksandra.scibich-kopiec@evaco.pl. W przypadku przesłania
oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
EVACO Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 13/13A
30-347 Kraków
Zapytanie ofertowe nr 2/2014/CSR
W ofercie proszę zawrzeć oświadczenie, że Oferent uważa się za związanego ofertą przez
30 dni od terminu jej składania oraz deklarację co do możliwości realizacji usług zgodnie
z przedmiotem zapytania ofertowego.
IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Aleksandra
Ścibich-Kopiec, mail: aleksandra.scibich-kopiec@evaco.pl, tel. 12 266 69 70.
X. UWAGI KOŃCOWE
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu określonych w pkt. VI.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z
prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy
kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na
wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych
kryteriów oceny.
8. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po
zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną
powyżej.
9. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VII i VIII nie
zostaną rozpatrzone.
10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
11. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
12. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z
wymaganiami.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych.
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14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub
dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
16. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą
elektroniczną).
17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Z poważaniem,
Aleksandra Ścibich – Kopiec
Project Manager
EVACO Sp. z o.o.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Do: EVACO Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 13/13A
30-347 Kraków
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 2/2014/CSR dotyczące wyboru wykonawców, na
usługi, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:
Lp.
1
2
3

Przedmiot zamówienia

Cena netto (PLN)

Cena brutto (PLN)

WEWNĘTRZNEJ PLATFORMY
KOMUNIKACYJNEJ (INTRANETU):
PORTAL PREZENTUJĄCY DOBRE
PRAKTYKI I ROZWIĄZANIA
PROEKOLOGICZNE DLA FIRM
KALKLATOR POMIARU CO2

Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
Składam również deklarację o możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania
ofertowego.

(miejscowość, data)

……………………………………………..
(podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym

Oferent oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą
tj. EVACO Sp. z o.o.
Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe z Zleceniodawcą rozumie się wzajemne
powiązania;
 pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą lub
 pomiędzy Wykonawcą a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zleceniodawcy lub
 pomiędzy Wykonawcą a osobami wykonywującymi w imieniu Zleceniodawcy
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy.
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………..
(miejscowość, data)

(podpis Oferenta)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. WEWNĘTRZNA PLATFORMA KOMUNIKACYJNA (INTRANET)
Kluczowe moduły systemu platformy komunikacji to:
1. Kalendarze indywidualne użytkowników z możliwością obserwacji – pozwalają na
planowanie dnia, tygodnia itp. Poszczególne grupy użytkowników mogą
„podglądać” udostępniony kalendarz współpracowników, dzięki czemu wiedzą kto
jak ma zaplanowany dzień pracy/spotkań. Dodatkowo kalendarza można
zintegrować z urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu zawsze mamy aktualny
harmonogram dnie w komórce. Wpisując dane o dniach wolnych pracownika lub
urlopie inne osoby widzą kto z pracowników jest w określonych dniach dostępny.
2. Kalendarz Grupowy - pozwalający zarządzać kalendarzem wspólnych działań dla
Spółki, z możliwością zapraszania zdalnego na spotkania, zostawiania informacji dla
konkretnych osób. Jak powyżej tutaj także integracja z komórką pozwala na
bieżącą kontrolę harmonogramu dnia z dala od komputera. Kalendarz grupowy po
przygotowaniu poszczególnych grup odbiorców pozwala na powiadomienie
kilkunastu osób o spotkaniu jednym komunikatem.
3. Adresy i Kontakty – CRM. System do zarządzania informacjami i relacjami z
klientem. Baza kontaktów zebrana i podzielona oraz usystematyzowana do której
dostęp jest z każdego urządzenia po zalogowaniu się do Intranetu. Dzięki temu
wreszcie w jednym miejscu mamy zamieszczone informacje o klientach, firmach
współpracujących, kontrahentach itp. Dane może także edytować, aby zawsze były
aktualne.
4. Klient poczty – poczta internetowa zintegrowana w Intranecie. Dzięki niej w jednym
miejscu mamy dostęp do poczty, bazy klientów, potrzebnych plików itp. Możemy
łącząc się z każdego urządzenia posiadającego Internet sprawdzić pocztę oraz
wysłać e-maila do naszego kontrahenta. Dzięki bazie plików możemy także łatwo
wysłać np.: do drukarni zdjęcia przeznaczone do druku w ulotce itp.
5. Baza plików/Repozytorium plików – zbiór dokumentów Spółki (NIP, KRS, Regon itp.),
baza wiedzy, portfolio, cenniki oraz katalogi, zdjęcia oraz inne materiały
elektroniczne do których będzie możliwy zdalny dostęp z każdego komputera i
urządzenia na którym zaloguje się użytkownik.
6. Strona Internetowa wewnętrzna – pełniąca funkcję elektronicznej tablicy ogłoszeń,
zbierająca linki do informacji w jednym miejscu, pokazująca kalendarz oraz
informująca o nowo dodanych zasobach.
7. Aplikacja rozliczająca czas pracy: Przeznaczeniem aplikacji Rozliczanie Czasu Pracy
(RCP) jest usprawnienie procesu planowania i rozliczania czasu pracy pracowników
firmy zatrudnionych w projektach (trenerów, doradców i pracowników
administracyjnych) poprzez:
 generowanie dokumentów rozliczeniowych:
- egp (miesięczna ewidencja godzin pracy)
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- kcp (miesięczna karta czasu pracy),
ułatwienie planowania miesięcznych obciążeń godzinowych dla pracowników
(planer)
 możliwość podglądu wszystkich godzinowych obciążeń pracownika za wybrany
miesiąc - gwm (godziny w miesiącu)
 ułatwienie kontroli limitów obciążeń godzinowych pracowników.
Aplikacja będzie zsynchronizowana z platformą komunikacji i kalendarzem


B. PORTAL PREZENTUJĄCY DOBRE PRAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROEKOLOICZNE DLA
FIRM (ZIELONA FIRMA)
Dane techniczne:
Struktura portalu ma pozwalać Zamawiającemu na łatwą rozbudowę o nowe
funkcjonalności.
Portal będzie uruchamiany w środowisku złożonym z serwera Linux, Apache 2, MySQL5 oraz
PHP w wersji 5.3. Kodowanie znaków odbywa się w standardzie utf-8.
Portal ma mieć możliwość załączania treści multimedialnych, jak:
 materiały video (np. YouTube, Vimeo)
 zdjęcia, galerie zdjęć
mapy Google Portal musi wyświetlać się poprawnie w systemach:
 Windows/PC
 MacOS/Apple
 Linux
 Android.
Strony portalu muszą prawidłowo wyświetlane i interpretowane w głównych
przeglądarkach internetowych:
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Opera
 Google Chrome
Portal Zielona Firma będzie aktywnie połączony z bazą danych, co umożliwia wymianę
informacji z Kalkulatorem CO2 w celu wspólnego logowania i przechowywania danych.
Dostęp do portalu
Dostęp do portalu możliwy musi być zaplanowany na trzech poziomach:
 Poziom publiczny do strony głównej oraz większości modułów – dla wszystkich
zainteresowanych
 Wewnętrzna strefa logowania - udostępniania jedynie uczestnikom posiadającym
konto (po wcześniejszym podaniu loginu i hasła). W wewnętrznej strefie logowania
funkcjonuje forum portalu
 Poziom administracyjny (panel sterowania) – dostęp zastrzeżony dla grupy
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administratorów i redaktorów portalu
Struktura portalu
Portal zbudowany jest ze strony głównej, podstron i modułów:
Lp.

1

Nazwa
modułu/podstrony
Menu główne
strony

Zawartość merytoryczna

Uwagi techniczne

Menu, umożliwiające przejście do
wybranych miejsc w portalu: Strona
Główna, Projekt, Misja, Dobre praktyki,
Zaufali nam, Kontakt.

Rozwijalne po kliknięciu
myszką.

2

Projekt

Opis projektu „Społeczna
odpowiedzialność biznesu”
realizowanego przez firmę EVACO.

3

Misja

Zwięzły opis misji portalu Zielona Firma.

Kontakt

Dane teleadresowe firmy EVACO wraz z
formularzem kontaktowym i mapą
Google przedstawiającą lokalizację
firmy.

4

4

5

5

Logowanie do
Panelu sterującego

Formularz umożliwiający zalogowanie się
do Panelu administracyjnego.

Z poziomu Panelu
administracyjnego możliwe
jest dodawanie i kasowanie
użytkowników, nadawanie im
loginów i haseł, ustalanie praw
dostępu.

Aktualności

Prezentacja nowości o tematyce
związanej ze zrównoważonym rozwojem,
ekologią, ochroną środowiska i społeczną
odpowiedzialnością biznesu.

Zarządzany z działu Wpisy
kokpitu Wordress. Możliwość
dodawanie treści (edytor
WYSIWYG) i zdjęć.

Dobre Praktyki

Artykuły o tematyce powiązanej z misją
portalu, w podziale na kategorie:
 Eko-nawyki
 Case Studies
 Aspekty Prawne
 Edukacja Ekologiczna
 Odpowiedzialny Biznes
 Szkolenia
 Eko-certyfikaty
 Zaufali nam
 Eko-marketing
 Finansowanie pomysłów
 Innowacje
 Produkty Lokalne

Moduł prezentuje treści stałe.
Zarządzanie modułem odbywa
się w dziale Strony kokpitu
Wordpress. Moduł artykułów
automatycznie tworzy skróty
artykułów i umieszcza je we
właściwej kategorii - wystarczy
odpowiednio przygotować
artykuł w dziale „Strony”
kokpitu Wordpress.
Istnieje możliwość
umieszczenia w artykułach
znaczników Google Maps w
treści poprzez moduł
CodePeople Post Map
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wewnątrz panelu dodawania
wpisu/strony.

6

Forum

Służy do wymiany informacji pomiędzy
użytkownikami, umożliwia prezentację
własnych poglądów i osiągnieć.

7

Zaufali nam

Moduł prezentuje firmy, które są
użytkownikami strony.

8

Kalkulator CO2

Możliwość oszacowania emisji CO2 do
atmosfery na podstawie danych
wprowadzonych przez użytkownika.

10

Media
społecznościowe

Możliwość dodania dedykowanego profilu
Zielonej Firmy w obrębie
najpopularniejszych mediów
społecznościowych (Facebook, Twitter,
Google+).

11

Partnerzy

Zawiera logotypy partnerów oraz łącza
umożliwiające przejście do strony
wybranego partnera.

12

Wyszukiwarka

Możliwość wyszukiwania zadanej treści
na stronach portalu.

13

Formularz umożliwiający użytkownikowi
Dopisz swój obiekt
wprowadzenie danych firmy w celu jej
do bazy
prezentacji w module Zaufali nam.

Moduł moderowany oraz
zarządzany jest poprzez dział
Fora/Tematy/Odpowiedzi
kokpitu Wordpress

Technicznie moduł stanowi
przekierowanie do aplikacji
Kalkulator CO2.

C. KALKULATOR CO2
Podział na zakładki:
START – w tej zakładce użytkownik wybiera województwo, w którym położony jest obiekt
dla którego chce policzyć emisję CO2. Poza tym w różnych województwach mamy różne
ceny wody, paliw itp. co wpływa na nasze wyliczenia. Przycisk „Dalej” pozwala na
przeniesienie na kolejny ekran.
CIEPŁO –możliwość podania kosztów z rachunku lub wpisania zużycia ciepła. Otrzymujemy
klasę cieplną lokalu oraz emisję CO2 związaną z naszym zużyciem ciepła. Przycisk „Dalej”
pozwala na przeniesienie na kolejny ekran.
WODA – możliwość podania zużycia wody lub jeżeli ceny z rachunku. Wynikiem jest
miesięczna emisja CO2.
PRĄD – zużycie prądu (w kWh lub jako cena), wybór dystrybutora prądu oraz taryfę.
Dodatkowo dostępna będzie opcja umożliwiająca podanie jaki procent prądu uzyskujemy z
odnawialnych źródeł energii. Jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona, to zmniejszy to emisję
CO2.
GAZ – możliwość podania zużycie gazu i wyboru dystrybutora. Wynikiem jest emisja CO2.
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INNE PALIWA – wybór innego rodzaju paliwa jak: węgiel kamienny, brunatnym ekogroszek, biomasa, biogaz, olej opałowy i podać jego zużycie w określonym okresie.
Wynikiem jest emisja CO2.
ODPADY – produkcja odpadów w l lub kg, a jej wynikiem jest jak powyżej także nasza
emisja CO2
PODSUMOWANIE – wynik emisji CO2 na podstawie wcześniej wprowadzonych zmiennych.
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