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wsTĘPNE ZAPYTANIE oFERTowE z dnia 05.07.2019r.

na orzedłużenie subskrvpcii na okres 12 miesięcv dla posiadanei przez Zamawiaiacego 1 licencii
oDrosramowania MATLAB

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej oferty na przedłuŻenie subskrypcji na okręs 12 miesięcy dla
posiadanej przez Zamawiaj ącego 1 licencj i oprogramowania MATLAB.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga prawa do wszystkich aktuaIizacji niżej
wymienionego oprogramowania, jakie pojawią się w okręsię trwania umowy oraz dostępu do wsparcia
technicznego' świadczonego zgodnie z opisanymi zakręsami :

1. wsparcie techniczne, świadczonę drogą elektroniczną oraz telefonicznie w dni robocze od 9:00 do 17:00
(droga ęlęktroniczna: czas reakcjinazgłoszenie - do 1 godziny);
2. obsługa wsparcia technicznego konsultantów i inzynierów systemowych Wykonawcy, stanowiących wsparcie
przybieżących problemach w pracy na oprogramowaniu (obsługazgłoszonych awarii);
3. wsparcie merytoryczne;
4. mozliwość zgłaszania róŻnych zagadriei1 dot. oprogramowania;
5. nowe wersje oprogramowania _ aktualizacje (aktualizacje sęrwisu po każdym wydaniu nowej wersji
oprogramowania);
6. dostęp do nowych funkcjonalności w ramach każdej nowej wersji oprogramowania, opublikowanej w czasie
trwania dostępu do Świadczenia wsparcia technicznego.

Wvmasanv okres świadczęnia subskrwcii: 0l.09.20l9 r. do 31.08.2020 r

Idęntyfikator produktu posiadaneeo przęz Zamawiajacego: Standard Individual Perpetual (MATLAB, Deep
Learning Toolbox, Signal Processing Toolbox, Statistics and Machinę Learning Toolbox' Wavęlęt Toolbox) -
licencja komercyjna.

Zamawiający prosi aby integralną częścią złoŻonej wstępnej oferty był podpisany załącznik t l
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Prosimv o podanie we wstepnei ofercie nastepuiacvch informacii:
- cenę netto w PLN / brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (całkowita cena za przedmiot
zamówienia ma obejmować wszystkie koszty jego dostarczenia, w tym koszt dostawy do Zamawiającego);
- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia;
- warunki i okręs gwarancji;
- warunki płatności.

Miejsce i termin składania wstępnych ofert:

Wstępnaofertęna|ęży złoŻvć do drltal2l07/20l9 r. drogą elektroniczną lub w siedzibieZamawiaiące1o

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
fax:32 259 Ż2 05

adres e-mail: aj uraszczyk@gig.eu
Kontakt handlowv:

- mgr iwŻ' AgataJuraszczyk - tel. (32) 259 25 87; - e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA WSTĘPNYCH oFERT

Z poważaniem,
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