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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dzp.pg.gda.pI

Gdańsk: Dostawa licencji dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Politechniki Gdańskiej
Numer ogłoszenia: 247392 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Ul. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 60 20, faks +48 58 347 24 53.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa licencji dla Wydziału Zarządzania i

Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa licencji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. Zamawiający

podzielił przedmiot zamówienia na 3 części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Część 1: 4.

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie rocznej licencji STATISTICA Pakiet zaawansowany + QC z

licencją site license dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów na okres jednego roku

począwszy od dnia 1.10.2014 roku. 5. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia

dostawa nośników instalacyjnych (w wersji polskiej i angielskiej) z kluczami instalacyjnymi rocznej licencji

STATISTICA Pakiet zaawansowany + QC w ramach licencji Site License dla wszystkich pracowników,

pracowni studenckich i studentów. Część II: 6. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji

Autodesk Product Design Suite Ultimate Education Subscryption na trzy lata na 50 stanowisk, nr kontaktu

subskrypcyjnego 110000225728, kontrakt ważny do 30.09.2017 i dostarczenie nośników instalacyjnych z

kluczami instalacyjnymi subskrypcji. Zamawiający wymaga aby subskrypcja obejmowała prawo do

korzystania z oprogramowania przez okres trzech lat. Część III: 7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

kluczy instalacyjnych dla programu iGrafx Process 2013 do modelowania, symulacji, analizy i zarządzania
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procesami biznesowymi oraz ich dokumentacją w celu odnowienia licencji iGrafx Campus Lic - YR (inc

FlowCharter, Process,81 Process for Six Sigma) - Lyl I (1-1000 enrollment). Zamawiający wymaga aby

subskrypcja obejmowała prawo do korzystania z oprogramowania przez okres 2 lat do 30 września 2016

roku wraz z prawem do instalacji nowej wersji programu jeśli zostanie wydana w tym okresie..

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane

posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek

za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek

za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek

za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek

za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

111.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. I USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. I

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy,

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iy.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Iy.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT

ly.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Iy.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iy.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska -

Wydział Zarządzania i Ekonomii Ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba Ul. Traugutta 79), 80-233 GDAŃSK, pok.

518.

Iy.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2014

godzina 11:30, miejsce: Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii Ul. G. Narutowicza 11/12

(siedziba Ul. Traugutta 79), 80-233 GDAŃSK, pok. 518.

Iy.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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Iy.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMAC3E DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: I NAZWA: Licencja STATISTICA Pakiet zaawansowany + QC z licencją site license.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

odnowienie rocznej licencji STATISTICA Pakiet zaawansowany + QC z licencją site license dla

wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów na okres jednego roku począwszy od dnia

1.10.2014 roku. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia dostawa nośników

instalacyjnych w wersji polskiej i angielskiej z kluczami instalacyjnymi rocznej licencji STATISTICA

Pakiet zaawansowany + QC w ramach licencji Site License dla wszystkich pracowników, pracowni

studenckich i studentów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Subskrypcai Autodesk Product Design Suite Ultimate Education Subscryption.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

odnowienie subskrypcji Autodesk Product Design Suite Ultimate Education Subscryption na trzy lata

na 50 stanowisk, nr kontaktu subskrypcyjnego 110000225728, kontrakt ważny do 30.09.2017 i

dostarczenie nośników instalacyjnych z kluczami instalacyjnymi subskrypcji. Zamawiający wymaga aby

subskrypcja obejmowała prawo do korzystania z oprogramowania przez okres trzech lat..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: program iGrafx Process 2013.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

dostawa kluczy instalacyjnych dla programu iGrafx Process 2013 do modelowania, symulacji, analizy i

zarządzania procesami biznesowymi oraz ich dokumentacją w celu odnowienia licencji iGrafx Campus

Lic - YR (inc FlowCharter, Process,8~ Process for Six Sigma) - Lyl 1 (1-1 000 enrollment). Zamawiający

wymaga aby subskrypcja obejmowała prawo do korzystania z oprogramowania przez okres 2 lat do 30

września 2016 roku wraz z prawem do instalacji nowej wersji programu jeśli zostanie wydana w tym

okresie..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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