Znak sprawy : ZS1.DKG.261.1.2018
ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( IWZO)
1. Dane Zamawiającego : Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109
Lublin, NIP 9462575811 w imieniu której działa Zespół Szkół nr 1
im.Wł.Grabskiego w Lublinie ul.Podwale 11 20 – 117 Lublin
2.Opis przedmiotu zamówienia :
zakup rocznych licencji dostępowych do komputerów wykorzystywanych w
procesie dydaktycznym oraz w celach obsługi administracyjnej i finasowo –
księgowej szkoły.
Licencje Open Volume Subscription for Education Solutions (OVS-ES)
Produkt

Liczba licencji

WIN EDU
Klient usług pulpitu zdalnego
Windows Server Standard
obejmującą 144 rdzenie procesora
Windows Server CAL
Visio Pro

130
10
72
130
130

3.Okres działania licencji : 12 miesięcy
4. Warunki udziału w postępowaniu
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5.Na podstawie zapisu określonego w pkt 4 Wykonawca jest obowiązany
przedłożyć :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Oferenta wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminem składania ofert.
b) oświadczenie Wykonawcy, że posiada prawo do sprzedaży licencji na
oprogramowania, o których mowa w pkt 2
6.Osobą uprawniona do porozumienia się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu
zamówienia jest Piotr Kobylas Tel 81. 53-224-12 we. 120. w godzinach od 8,0014,00 /poniedziałek – piątek/
7.Sposób przygotowania oferty :
1) ofertę należy sporządzić w j.polskim w formie pisemnej
2) oferta winna zawierać następujące dokumenty :
a) wypełniony formularz ofertowy
b) dokument/dokumenty o którym mowa w pkt 5

8.Sposób złożenia oferty :
a) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie
zaadresowana na adres : 20-117 Lublin, ul.Podwale 11
b) koperta powinna posiadać następujące oznaczenia :
1) pieczątka oferenta
2) opis : „Oferta na zakup licencji, nie otwierać przed dniem 21.06.2017r. godz”.
11,15
9.Miejsce i termin składania ofert oraz miejsce i termin otwarcia ofert
a) miejsce składania ofert : siedziba zamawiającego, Lublin ul.Podwale 11, pok.
nr. 100
b) termin składania ofert : do dnia 21.06.2018r. do godz. 11,00
c) otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego pok nr. 11
w dniu 21.06.2018r. o godz. 11,15
10. Sposób obliczenia ceny :
a) oferta powinna zawierać cenę w złotych : netto, VAT, brutto na każdy
rodzaj licencji zgodnie z załączonym drukiem pt.”formularz ofertowy”
b) cena (wartość brutto) powinna obejmować koszt realizacji przedmiotu
zamówienia
11. Wybór najkorzystniejszej oferty :
a) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według
następujących kryteriów :
cena brutto : waga 100 pkt
- ocena ofert w odniesieniu do kryterium ceny brutto obliczana będzie w
oparciu o skalę punktową zgodnie z następującym wzorem :
Dn
----------- x W = Pk
Db
Gdzie :
Dn – oznacza najniższą cenę brutto zaproponowaną spośród złożonych ważnych
ofert
Db – oznacza cenę brutto badanej oferty
W – oznacza wagę punktową dla kryterium określonego przez zamawiającego
tj.100 pkt
Pk – oznacza ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę
b) Zamawiający wybierze spośród złożonych ważnych ofert Wykonawcę, który
uzyska największą ilość punktów.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
Wykonawców o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

13. Załącznik do IWZO :
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Lublin, 11.06.2018r.
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