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ogłoszenie nr 6I3250-N-2018 z dnia 2018-09-05 r

Główny Instytut Górnictwa: Dostawa: - część I - oprogramowania do cyfrowego rzeźbienia,

malowania i modelowania w 3D - 1 licencja bezterminowa; - częśó II _ oprogramowania do

modelowania 3D na podstawie fotografii - I licencja bezterminowa

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU _ Dostawy

Zamiesz cza n ie o gł o s z enia z Z amie szczanie ob owi ązko we

o głoszenie dotycry : Zamówienia publicznego

Zamówienie dotycry projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy'

których działalnoŚć, lub działalnoŚć ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek' które

będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób naleŻących do jednej lub więcej

kategorii' o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ30oń, osób zatrudnionych

przezzakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyŁpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierrył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

IeŻe|itak,naleĘ wymienió zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

orazpodać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny InsĘtut Górnictwa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl

Gwarków I ,40166 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tęl.0322581631-9, e-mail

bgxzg@gig.katowice.pl, faks 322596533 .

Adres strony internetowej (URL): www.gig.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskaó dostęp do narzędziiurządzeńlub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli clotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzanta

postępowania, w tym w przypadku wspólnego pfzeprowadzaniapostępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, cął i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielanę przezkażdego zzamawiających indywidualnie,czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozo stałych zamawiających) :
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r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoŚredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.gig.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można

uryskać pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

oferta musi byó sporządzona w formie pisemnej.

Adres:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział

Handlowy (F Z-I), pokój 226, II piętro.
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plików' które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskaó pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Dostawa: - częśćI -

oprogramowania do cyfrowego rzeźbienia, malowania i modelowania w 3D _ 1 licencja

bezterminowa; - częśc II - oprogramowania do modelowania 3D na podstawie fotografii - 1

licencja bezterminowa

Numer referencyj ny : FZ-I I 5021 I AJ I 18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

Na dwie części.

https:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:ea2a0524-7183-42c0-...2018-09-05



Strona 5 z 18

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalłes, r'odzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olrreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Dostawa: - częśÓ I - oprogramowania do cyfrowego rzeżbienia, malowania i

modelowania w 3D - 1 licencja beŹerminowa; - część II - oprogramowania do modelowania

3D na podstawie fotografii - 1 licencja bezterminowa

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartośó bez VAT: 16295,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamiczneqo systemu zakupów - szacunkowa

całkowitą maksymalna wąrtość w całym olcresie obowiqzyaania umowy ramowej lub

dy nami c zne go sy s te mu z akup ów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art.134 ust. ó pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu' wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okreso na który zostałazawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 7

lub

data rozpoczęcia: lub zakortrczeniaz

okres w miesiącach

7

Okres w dniach Datarozpoczęcla Datazakonczenia

https.,llbzp.uzp.gov.pllZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:ea2a05Ż4-7I83-42c0-...2018-09-05
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II.9) Informacje dodatkowe: L Zamawiający dopuszcza mozliwoŚć składania ofert

częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (takze na całośó zamówienia).Liczba

części 2. 2. ZŁożenie oferty częściowej oznacza złoŻente ofeńy na daną częśc. 3. Wybór oferty

najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.4. Zamavłiający nie

dopuszcza możliwości zŁoŻęnia oferty wariantowej. 5. Przedmiotowe postępowanie nie jest

prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 6, Zamawiający nie przewiduje w niniejszym

postępowaniu przeprowadzęnia aukcji elektronicznej.7. Termin wykonania zamówienia (dla

częścil oraz części II): Zamawiający wymaga dostarczęnia najnowszych, bezterminowych

licencji oprogramowania, w wersji komercyjnej, w postaci elektronicznej (dostawa kodu

licencyjnego wraz z instrukcją instalacji opfogramowania), na wskazany przezZamawtającego

adres e-mailowy. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawatciaumowy. 8. Wykonawca udzięli gwarancji zgodnej Z umową

licencyjną producenta opfogramowania, która obowiązywać będzie od daty jego dostarczenia _

dotyczy częścil oraz częŚci II. 9. W ramach ceny zaoferowanego oprogramowania'

Wykonawcazapewni: - dlaczęści I: pomoc w zakresie jego instalacji, - dla części II: pomoc w

zakresie jego instalacji oruzwsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy od daty jego dostawy

10. w okresie 12 miesięcy od daty dostarczenia oprogramowania, w ramach zaoferowanej

ceny, Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do aktualizacji oprogramowania do

nowszych wersji - dotyczy części I oraz części II. l 1. Warunki płatności: płatnośó będzie

liczona od daty dostarczęnia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do

wystawienia faktury będzie podpisany pIzez obie strony protokół ilościowo - jakościowy z

dostarczonego oprogramowania - doĘczy części I oraz części II.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

n.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreŚlonej działalnoŚci

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

określęnie warunków: Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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określenie warunków: Nie doĘczy.

Informacje dodatkowe Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie waruŃów: Nie doĘczy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy rea|izacji zamówięniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie

Informacj e dodatkowe : Nie dotyczy.

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.|) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

|II.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okręślona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGO PoTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNK|UDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PP(ZEZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w

https:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:ea2a0524-7183-42c0-...2018-09-05
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CELU POTWIERDZENIA OKoLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

nl.s) WYKAZ oŚwraoczEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRiZ,F,Z

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uuzIAŁU w
PoSTĘPoWANIU:

IIr.5.2) W ZAKRESTE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwnuczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PP(ZF-Z

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTORYCH MowA w ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

IV. 1. 1 ) T ryb udzielenia zam ówien iaz P rzetar g nieo graniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Nie dotyczy.

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podaó informacje na temat udzielania zaltczek:

Nie dotyczy.

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

https:/lbzp.uzp.gov.p|lZP4O0Podgladopublikowanego.aspx?id:ea2a0524-7I83-4Żc0-...2018-09-05
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Nie

Dopuszcza się złoŻente ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

D opuszcza się złoŻenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŻenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłożeniem oferty

zasadniczej:

Nie

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców' którry zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Ltczba wykonawców

Przewidywana minimal na liczba wykonawców

Maksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P r zęw idziana maksym alna liczb a ucze stników umo wy ramowej :

Informacje dodatkowe:
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ZamÓw ienie obej muj e ustanowięnie dynamic Zne go sy stemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert

w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego' rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakręsie połączeń:

Wymagani a doty czące rej estracj i i identyfi kacj i wykonawców w aukcj i elektronicznej :

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

https.,llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:ea2a0524-7183-42c0-...2018-09-05
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Czas trwania:

Czy wykonawcy' którzy nie złoĘli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

termin płatności

cena brutto

Kryteria

5,00

95,00

Znaczenie

Iv.2.3) Zastosowanie procedurYl o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania' które muSZą spełniać wszystkie oferty:

Przewtdziane jest zastrzeŻenie prawa do udzielenia zamówięnia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzęnia ne go cj acj i

Przewidzianv jest podziaŁ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podaÓ informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagan zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

https:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:ea2a0524-7183-42c0-...2018-09-05



Strona 12 z 18

Informacja o wysokoŚci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu koŃurencyjnego

przedstawilirozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert' jeŻelizamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmono gram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia|tczby rozwiązair

Nalezy podaó informacje na tęmat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadaó wszystkie oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poptzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internętowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymaganiadotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wy mag ani a te chni c zne ur ządzen informaty c zny ch:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

https.llbzp.uzp.gov.pllZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:ea2a0524-7183-42c0-... 2018-09-05
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Czastrwania:

Wykonawcy,którzy nie złoŻy|i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziaŁu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagani a doty cząc e zab ezpie czenia naleĘte go wy konania umowy :

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferĘo

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaó zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian;

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem niewazności formy pisemnej' 2.

Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY

przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących

sytuacjach: a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzen będących

następstwem siĘ wyŻszej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za

siłęvłyŻszą strony uznająprzyczynę Sprawczą zdarzeniao charakterzeprzypadkowym lub

naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu. b) zmiany nazw) siedziby

stron umowy, numerów kont bankowych, c) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i

korzystniejszych dlaZamawiającego rozwiązantechnologicznych i technicznych, niz te

istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, 3.

Warunkiem zmlany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

https:llbzp.uzp.gov.pUZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:ea2a0524-7183-42c0-...2018-09-05
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N.ó.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘczy)

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-1 3, godzina: 1 0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieogranicz ony , przetarg ograniczony' negocj a cje z ogłoszeniem) :

Wskazać powody

Jęrłk lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

> oferta musi byó sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, naleĘ składać wIaZZtłumaczeniem na

jęrykpolski - nie dotyczy oferty _ zał. nr 1 do SIWZ' która musi byó sporządzona w języku

polskim.

Iv.6.3) Termin rwiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprryznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniao jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierza|przeznaczyć na sfinansowanie całości lub częŚci zamówieniao nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

ZAŁ^CZNIK I _ INFoRMACJE D0TYCZACE oFERT CZEŚcIowYCH
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CzęŚć, Dostawa: - częŚÓ I - oprogramowania do cyfrowego rzeŻbienia, malowania i
I Nazrva:

nr: modelowania w 3D - 1 licencja bezterminowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olrreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane:Dostawa: - częśc I - oprogramowania do cyfrowego rzeżbienia, malowania i

modelowania w 3D _ 1 licencja beztęrminowa

2) Wspólny Słownik Zamówiertt(CPV) : 48 000000- 8,

3) Wartość częŚci.zamówienia(jeżelizamawiający podaje informacje o wartoŚci

zamówienia):

Wartośó bez VAT: 3500,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:l

datarczpoczęcia:

datazakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

termin płatności

cena brutto

Kryterium

5,00

95,00

Znaczęnie

6) INFORMACJE DODATKoWE : I . Zamawrujący dopusz cza moŻIiwośó składania ofeń

częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (takŻe na całośÓ zamówienia).Liczba części:

2.2.ZłoŻenie oferty częściowej oznaczazłoŻęnię oferty nadanączęść,.3. Wybór oferty

najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.4. Zamawiający nie

dopuszcza mozliwościz'łoŻęnia oferty wariantowej. 5. Przedmiotowe postępowanie nie jest

prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym

postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.7 . Termin wykonania zamówienia (dla

https:llbzp.uzp.gov.pllZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:eaŻa0524-7I83-42c0-...2018-09-05
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części I oraz części II): Zamawiający wymaga dostarczenia najnowszych,bezterminowych licencji

oprogramowania, w wersji komercyjnej, w postaci elektronicznej (dostawa kodu licencyjnego

wraz z instrukcją instalacji oprogramowania), na wskazany przezZamawiającego adres

e-mailowy. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania w terminie do 7 dni roboczych

od daty za'warciaumowy. 8. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej Z umową licencyjną

producenta oprogramowania, która obowtązywaóbędzie od daty jego dostarczenia- dotyczy

części I oraz części II. 9. W ramach ceny zaoferowanego oprogramowania, Wykonawcazapewni:

- dla części I: pomoc w zakresie jego instalacji, - dla części II: pomoc w zakresie jego instalacji

oraz wsparcie technicznęprzez okres 12 miesięcy od daty jego dostawy. 10. W okresie 12

miesięcy od daty dostarczenia oprogramowania, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca

zapewni Zamawiającemu prawo do aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji - doĘczy

części I oraz części II. 1 1' Warunki płatności: płatnośó będzie liczona od daty dostarczenia do GIG

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie

strony protokÓł ilościowo - jakościowy z dostarczonego oprogramowania - dotyczy częścil oraz

części II.

Część Dostawa: - częśc II - oprogramowania do modelowania 3D na podstawie
2 Nazwa:

nr: fotografii - 1 licencja bezterminowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane:Dostawa: - częśÓ II - oprogramowania do modelowania 3D na podstawie fotografii -
1 licencja bezterminowa

2) Wspólny Słownik Zamówiertt(CPV) : 48 000000- 8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeti zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartośó bęz VAT: 12795,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach:

okres w dniach: 7

datarozpoczęcia;

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

termin płatnoŚci

cena brutto

Kryterium

5,00

95 ,00

Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKoWE: I. Zamawiający dopuszczamoŻliwośó składania ofert

częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (takŻe na całość zamówienia).Liczba części:

2.2. ZŁoŻenie oferty częściowej oznaczązłoŻenie oferty na danączęśó.3. Wybór oferty

najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dlakaŻdej części zamówienia.4. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości złoŻenia ofeńy wariantowej. 5. Przedmiotowe postępowanie nie jest

prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym

postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.7. Termin wykonania zamówienia (dla

części I oraz części II): ZamawiEący wymaga dostarczenia najnowszych, bezterminowych licencji

oprogramowania, w wersji komercyjnej, w postaci elektronicznej (dostawa kodu licencyjnego

wtaz z instrukcją instalacji oprogramowania), na wskazany ptzezZamawiającego adres

ę-mailowy. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania w terminie do 7 dni roboczych

od daty zawarcia umowy. 8' Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej Z umową licencyjną

producenta oprogramowania' która obowiązywaÓ będzie od daty jego dostarczenia- dotyczy

częściI oraz części II. 9. W ramach ceny zaoferowanego oprogramowania, Wykonawcazapevłni:

- dla części I: pomoc w zakresie jego instalacji' - dla części II: pomoc w zakresie jego instalacji

oraz wsparcie technicZnęplzez okres 12 miesięcy od daty jego dostawy. 10. W okresie 12

miesięcy od daty dostarczenia oprogramowania, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca

zapewni Zamawiającemu prawo do aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji - dotyczy

części I oraz części II. 1 1. Warunki płatności: płatność będzie liczona od daty dostarczenia do GIG

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przezobie

strony protokół ilościowo - jakościowy z dostarczonego oprogramowania - dotyczy częściI oraz

części II.
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