
   

 
 

Kraków, 21.09.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 3/2017/IA/Małopolska   

 

dotyczące wyboru dostawcy oprogramowania  

 

Zakup planowany jest w ramach Projektu (numer umowy: RPMP.01.02.01-12-0428/16-

00), który dostał dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 

„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-

IP.01-12-0038/16. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. 

os. Teatralne 9a 

31-946 Kraków 

 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami: 

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Dostawcami jest Pan Paweł Fausek, 

tel. 12 646 27 63 

e-mail: pawel.fausek@firma.interia.pl 

 

3. Tytuł projektu: 

 

„Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy technologicznej zgodnej z 

najnowszymi światowymi trendami, takimi jak „Mesh App and Services Architecture”, 

umożliwiającej tworzenie usług w modelu „information assistant” (IA).” 

 

4. Tryb udzielania zamówienia: 

 

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności – konkurs ofert. 

 

5. Data ogłoszenia Zapytania Ofertowego: 

mailto:pawel.fausek@firma.interia.pl


   

 
 

 

22 września 2017 r. 

 

6. Termin składania ofert: 

 

Termin składania ofert upływa 29 września 2017 r.  

 

Uwaga! Do zachowania terminu brany jest pod uwagę moment wpływu oferty do 

Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

7. Miejsce składania ofert: 

 

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – wybór dostawcy 

oprogramowania - Zapytanie Ofertowe nr 3/2017/IA/Małopolska” należy składać 

osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 29 września 2017 r. (decyduje 

data wpływu) w siedzibie pod adresem: 

 

Grupa INTERIA.PL  sp. z o.o. sp. k.  

Dział Finansowania Projektów Innowacyjnych 

os. Teatralne 9a 

31-946 Kraków 

 

8. Termin realizacji przedmiotu oferty: 

 

Aktywacja subskrypcji do 24 godziny od momentu założenia zamówienia.  

 

9. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego: 

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa subskrypcji 5 licencji oprogramowania 

„Adobe Creative Cloud dla zespołów”. 

 

Przedmiot 

zapytania: 
Subskrypcja licencji oprogramowania "Adobe Creative Cloud dla zespołów". 

    

Ilość: 5 szt. 

    

Okres 

subskrypcji: 
2 lata 

    

Opis Wszystkie aplikacje na komputery oraz usługi Adobe Creative Cloud 

    



   

 
 

 

 

10. Kod wspólnego słownika zamówień: 

 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

a) Oferta powinna być złożona na druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1) wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

b) Oferta powinna zawierać: 

 pełne dane identyfikacyjne Oferenta (nazwa, adres, nr NIP); 

 datę przygotowania i termin ważności oferty; 

 konfigurację zgodną ze specyfikacją zamieszczoną w pkt. 9 niniejszego 

Zapytania Ofertowego  

 wskazanie, które opcje zostały dołączone do oferty; 

 informacje dotyczące warunków gwarancji i serwisu; 

  cenę netto/brutto za 1 szt. oprogramowania oraz cenę całościową netto/brutto 

za 5 szt. oprogramowania; 

 warunki i termin płatności; 

 datę/okres realizacji przedmiotu oferty; 

 dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail); 

 podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty; 

 podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego dotyczącego informacji na temat zakresu wykluczenia. 

c) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 

odrzuceniem oferty. 

d) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Dostawca. 

e) Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia zgodną ze szczegółowym 

opisem przedmiotu Zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub 

ofert wariantowych. 

f) Oferta powinna być trwale spięta. 

 

12. Kryteria wyboru oferty: 

W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór Dostawcy, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która będzie 

miała najniższą cenę netto. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której 

wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma 

charakter ostateczny. 



   

 
 

13. Szczególne uprawnienia Zamawiającego: 

 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

 odwołania postępowania w ramach Zapytania Ofertowego w każdym czasie 

do momentu złożenia ofert; 

 zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy; 

 unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po zakończeniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny; 

b) W przypadku, o których mowa powyżej, Dostawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

 

14. Postanowienia końcowe: 

 

a) Niniejsze Zapytanie Ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego 

www.interia.pl w zakładce Regulaminy i Ogłoszenia. 

b) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert 

częściowych. 

c) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny 

najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane stosownym protokołem. 

d) Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który 

złożył ofertę. 

e) W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące. 
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