POLITECHNIKA
GDAKlSKA
WYOZIAt OCEANOTECHNIKI
tOKR^TOWNICTWA

Gdartsk, dnia 15.11.2018r.

Ogtoszenie o udzielanym zamowieniu
NR 18/017/D/2018
Nazwa Zamawiaj^cego:
POLITECHNIKA GDANSKA
Wydzia* Oceanotechniki i Okr^townictwa
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdartsk
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

Zamawiaj^cy Politechnika Gdartska Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, dzialaj^c na podstawie
art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620
z pozn. zm.) a w zwiqzku z art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia
201 Or. 0 zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018r, poz. 87) informuje o zamiarze udzielenia
zam6wienia na potrzeby realizacji projektu „wsp6tfinansowanego przez NCBiR „lnteligentny system
nap^dowy (akronim SmartPS)" nr umowy MARTECH/SmartPS/4/2016. z dziedziny nauki na dostaw^
1 szt. licencji wieczystej oprogramowania Camtasia Studio w wersji 2018 (lub nowszej) i zaprasza do
skiadania ofert.
1. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiot
zamowienia
obejmuje
dostaw?
w wersji 2018 (lub nowszej - biez^cej).

licencji

oprogramowania

Camtasia

Studio

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:
Licencja na oprogramowanie znane pod nazwq komercyjn^ „Camtasia Studio 2018" o cechach:
- W przypadku licencji aktywowanej przez Internet oprogramowanie powinno umozliwiad rowniez prac?
w trybie bez dost^pu do Internetu (po aktywacji licencji).
- Licencja musi umozliwiad wykorzystanie oprogramowania do celdw komercyjnych.
- Licencja powinna byd bezterminowa (wieczysta).
- Licencja powinna byd dia wersji najbardziej aktualnej w momencie sktadania zamdwienia.
- Mozliwe jest dostarczenie programu instalacyjnego oprogramowania w formie no^nika fizycznego
(np. ptyta CD, DVD), lub w formie \qcza internetowego do zrodta z noSnikiem.
- Licencja dIa programu dziataj^cego w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 x64.

2. Warunl<i, jalcie powinien spetnlac Wykonawca:
2a. O udzielenie zamdwienia ubiegad si? mogq Wykonawcy, ktdrzy:
• Posiadajq uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnoSci, zwi^zanej z realizacjq
zamdwienia b^d^cego przedmiotem niniejszego post^powania,
• Posiadaj^ niezb^dna wiedz? oraz doswiadczenie,
• Dysponuj^ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia,
• Znajdujq si§ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zamdwienia,
3. Wymagane terminy realizacji zamowienia:
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Termin realizacji przedmiotu zamdwienia: maksymalny termin do 2 tygodni od daty otrzymania
zamdwienia.
4. Spos6b przygotowania oferty:
4a. Oferty nalezy ztozyd w formie pisemnej do godz. 12:00 wdniu 22.11.2018rdrog^elektroniczn^
na adres: karol.niklas(S)pq.edu.pl podajqc w tytule: oferta na dostaw? 1 szt. oprogramowania Camtasia
Studio 2018
4b. Oferta powinna zawierad:
- cen? netto (do dwdch miejsc po przecinku w PLN) za realizacj? zamdwienia z uwzgl^dnieniem
wszelkich kosztdw niezb^dnych do realizacji zamdwienia, w tym cen? towaru i koszty transportu
do siedziby Zamawiaj^cego lub cen? towaru w walucie obcej bez podatku VAT z uwzgl^dnieniem
wszelkich kosztdw niezb^dnych do realizacji zamdwienia, w tym cen? towaru, koszty transportu
do siedziby Zamawiajqcego, termin realizacji zamdwienia oraz warunki gwarancji.
5. Kryteria oceny oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nast?pujqce kryterium oceny:
-cena 100%.
6. Szczegolne waruniti realizacji zamdwienia:
6a. Warunki p»atno§ci: 21 dni od dnia doreczenia faktury wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi
wykonanie dostawy (protokdt zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
7. Zamdwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktdrego oferta uzyska najwyzszq iloSd punktdw
w kryterium cena.
8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewa^nienia post^powania w ka^dym czasie bez
podania przyczyn.
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu
takich danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
■

administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

■

inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest pan Paweł Baniel
(kontakt):iod@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 66 29

■

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ-18/017/D/2018
prowadzonym zgodnie z art.4 ust.8d ustawy Pzp;

■

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

■

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;

■

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

■

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

■

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
■ nie

przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
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..............................................................
(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu NR 18/017/D/2018 na dostawę 1 szt. oprogramowania
Camtasia Studio 2018 do jednostki organizacyjnej.
my niżej podpisani:
imię .......................... nazwisko .........................
imię .......................... nazwisko .........................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa firmy:
Adres firmy:
REGON:

NIP:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

KRS:

Kapitał zakładowy:

Przedmiotem oferty jest: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia , za cenę netto: .................................zł

(słownie złotych:...............................................................................)
; podatek VAT…………………….zł (słownie złotych:…………………………………………).
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie __ tygodni od daty otrzymania zamówienia.
Oświadczamy, że udzielamy _._ miesięcznej gwarancji przedmiotu zamówienia licząc od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zamówienia.
............................... dn. ......................
..........................................................
Podpis(y) i pieczątka imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel: +48 58 347 19 43
fax: +48 58 347 25 35
e-mail: karol.niklas@pg.edu.pl
www.oce.pg.gda.pl

