
                
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej 

__________________________________________________________________________ 
 
INS/NO-48/09  
Puławy, 27.11.2009 r.  
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania w ramach projektu „Budowa Ce ntrum 
Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców ro ślinnych z zastosowaniem CO 2” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

 
CPV:  48321000-4   Pakiety oprogramowania do projektowania  
    wspomaganego komputerowo (CAD) 

 48463000-1 Pakiety oprogramowania statystycznego 
 
 
 
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 27.11.2009 r. pod numerem 224779-2009 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) Instytut Nawozów Sztucznych w 
Puławach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
1. Nazwa (firma) i adres zamawiaj ącego:  
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A  
24 - 110 Puławy  
www.ins.pulawy.pl  
 
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  
Waldemar Wawer 
waldemar.wawer@ins.pulawy.pl   – w sprawach prawo i procedura  
Tel. 081 473 14 22  
Małgorzata Tomkowicz 
malgorzata.tomkowicz@ins.pulawy.pl  - w sprawach merytorycznych  
Tel. 081 473 14 19  
Godziny pracy poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00  
 
2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.  
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczon a została Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia - SIWZ:  www.ins.pulawy.pl  
SIWZ otrzymać moŜna równieŜ (egzemplarz bezpłatny) w siedzibie zamawiającego:  
pokój numer 156 (kancelaria), poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00.  
 
4. Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  
 
Dostawa oprogramowania w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji 
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013 
 



CZĘŚĆ I: Oprogramowanie AUTOCAD 2010 – 3 licencje w wersji NLM + roczna subskrypcja 
CZĘŚĆ II: Oprogramowanie SYSTAT w wersji 13 – 1 licencja w wersji SYS13SUPKG-EXT 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 3  
 (CZĘŚĆ I załącznik numer 3.1 Specyfikacja techniczna nr I8-21.07-01.00 oraz  
CZĘŚĆ II załącznik numer 3.2 Specyfikacja techniczna nr I8-21.07-02.00 ) do niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia będzie dostarczenie licencji i 
oryginalnego nośnika z oprogramowaniem. 
 
4. Informacje dodatkowe 
 
 Wymagany minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. – na dostarczone nośniki oprogramowania.  
 
5. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych.  
 
6. Nie dopuszcza si ę składania oferty wariantowej.  
 
7. Zamawiaj ący nie zamierza zawiera ć umowy ramowej.  
 
8. Zamawiaj ący nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu  zakupów.  
 
9. Zamawiaj ący nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronic znej w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  
 
10. Zamawiaj ący nie przewiduje zamówienia uzupełniaj ącego.  
 
11. Termin wykonania zamówienia: 21 grudnia 2009 r.   
 
12. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia 
tych warunków:  
 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:  

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy 
spełniający następujące warunki : 
1. Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania czynno ści dystrybucji oprogramowania 
komputerowego stanowi ącego przedmiot zamówienia wymienionego w ofercie. 
 Do potwierdzenia : 

− aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niŜ  6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

- Oświadczeniem o dysponowaniu majątkowym prawem autorskim zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 
Nr 24 poz. 83  z późn. zm.) obejmującym dystrybucję oprogramowania i materiałów 
stanowiących przedmiot zamówienia (załącznik nr 7);   

-  
2. Posiadaj ą niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponuj ą potencjałem  
technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówi enia. 
Do potwierdzenia : 
− Wykazem wykonanych  dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                         
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały 
wykonane naleŜycie. (wg załącznika nr 6 do SIWZ) 

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca, który ubiega się o udzielenie 
zamówienia w zakresie danej części, musi przedstawić wykaz wraz z dokumentami 
potwierdzającymi realizację zamówień:  



 
CZĘŚĆ I Oprogramowanie AUTOCAD co najmniej  3 licencje , o łącznej   

nie mniejszej niŜ 70.000,00 zł 
CZĘŚĆ II Oprogramowanie SYSTAT co najmniej  1 licencja, o wartości  

nie mniejszej niŜ 10.000,00 zł  
Do potwierdzenia : 
- Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 

 
JeŜeli Wykonawca składa ofertę na dwie części równocześnie, warunek musi być spełniony 
łącznie. 
−  
3. Znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj ącej  na realizacj ę 
zamówienia – posiadaj ą zdolno ść kredytow ą lub środki  na rachunku w wysoko ści nie 
mniejszej ni Ŝ:  
dla CZĘŚCI I 70.000,00 zł 
dla CZĘŚCI II 10.000,00 zł 
 
Do potwierdzenia : 
JeŜeli Wykonawca składa ofertę na dwie części równocześnie, warunek musi być spełniony 
łącznie.  

1. Nie podlegaj ą wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 
 
Do potwierdzenia : 

 Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 
 
 
13. Wymagane dokumenty:  
 
1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy oraz Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ustawy. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Oświadczeniem o dysponowaniu majątkowym prawem autorskim zgodnie                      z 
zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 
Nr 24 poz. 83  z późn. zm.) obejmującym dystrybucję oprogramowania i materiałów stanowiących 
przedmiot zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). 

4. Wykaz wykonanych  dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem   i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie. (wg załącznika nr 6 do SIWZ) 

 
6) projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.  
WyŜej wymienione dokumenty mog ą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzony ch za 
zgodno ść przez osob ę/osoby uprawnion ą do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodno ść z oryginałem.  
 
Ocena spełniania warunków będzie odbywać się na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
 
14. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 
1. Kryteria oceny ofert  
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, 
waga, sposób punktowania):  
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  100%  
 



 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów.  
2. Cena moŜe być tylko jedna.  
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).  
3. Wynik  
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów.  
 
17. Miejsce i termin składania ofert:  
Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego  
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy  
Kancelaria, pokój nr 156, bud. E-40, poniedziałek – piątek, w godz. 7:00 – 15:00.  
 
18. Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2009 r ., godz. 12:00  
 
19. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
W siedzibie zamawiającego:  
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy  
Pokój 155, bud. E - 40, dnia 07.12.2009 r. o godz., 12:10  
 
Informujemy, Ŝe Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w 
wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiąŜę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, 
dotarcie do wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut.  
 
20. Termin zwi ązania ofert ą:  
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A  
24 - 110 Puławy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


