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Ogtoszenie o udzielanym zambwieniu 
NR21/017/D/2018 

Nazwa Zamawiaj^cego: 
POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdartsk 
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620 

Zamawiaj^cy Politechnika Gdartska, Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziatej^c na podstawie 
art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zambwiert publicznych 
(t. j . Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zmianami) informuje o zamiarze udzielenia zambwienia 
i zaprasza do sktadania ofert na dostaw^ 1 szt. licencji wieczystej oprogramowania Rhinoceros 6 
EDU i zaprasza do sktadania ofert. 

1. Opisprzedmiotuzamdwienia: 
Przedmiot zanndwienia obejmuje dostaw^ licencji oprogramowania Rhinoceros 6 EDU 

Szczegdiowy opis przedmiotu zambwienia: 

Licencja na oprogramowanie znane pod komercyjn^ nazw^ „Rhinoceros 6 EDU" o cechach: 
- licencja na wersj^ programu w j . polskim i j . angielskim, 
- darmowe aktualizacjami oprogramowania do momentu pojawienia si^ kolejnej wersji programu 

(wersji Rhinoceros 7), 
- licencja musi umoiliwiad wykorzystanie oprogramowania do cel6w komercyjnych, 
- licencja powinna byd bezterminowa (wieczysta), 
- W przypadku licencji aktywowanej przez Internet oprogramowanie powinno umoiliwiad rbwniei prac? 

w trybie bez dost^pu do Internetu (po aktywacji licencji). 
- Licencja powinna by6 dia wersji najbardziej aktualnej w momencie sktadania zam6wienia. 
- MoZliwe jest dostarczenie programu instalacyjnego oprogramowania w formie noSnika fizycznego 

(np. plyta CD, DVD), lub w formie t^cza internetowego do zrbdta z noSnikiem. 
- Licencja dIa programu dziatej^cego w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 x64. 

2. Warunki, jakie powinien spetniac Wykonawca: 
2a. O udzielenie zam6wienia ubiegad si§ mogq Wykonawcy, ktdrzy: 

• Posiadaj^ uprawnienia do wykonywania dzialalnoSci lub czynnoSci, zwi^zanej z realizacj^ 
zamdwienia b^d^cego przedmiotem niniejszego post^powania, 

• Posiadajq niezb^dna wiedz? oraz doSwiadczenie, 
• Dysponujq odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamdwienia, 
• Znajduj^ si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej wykonanie zamdwienia, 

3. Wymagane terminy realizacji zamdwienia: 

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia: maksymalny termin do 2 tygodni od daty otrzymania 
zamdwienia. 

4. Spos6b przygotowania oferty: 
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4a. Oferty naleiy ztoiyd w formie pisemnej do godz. 12:00 w dniu 17.12.2018r drogq elei<tronicznq 
na adres: artl<arcz@pg.edu.plpodajqc w tytule: oferta na dostaw? 1 szt. oprogramowania Rhinoceros 6 
EDU. 

4b. Oferta powinna zawierad: 
- cen? netto (do dwbch miejsc po przecinku w PLN) za realizacj? zamdwienia z uwzgl^dnieniem 
wszelkich kosztbw 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 Zamawiaj^cego, termin realizacji zamdwienia oraz warunki gwarancji. 

5. Kryteria oceny oferty: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nast^pujqce kryterium oceny: 
-cena 100%. 

6. Szczegdlne warunlti realizacji zamowienia: 
6a. Warunki pJatnoSci: 21 dni od dnia dor?czenia faktury wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi 
wykonanie dostawy (protokdf zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

7. Zamdwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktdrego oferta uzyska najwyiszq iloSd punktdw 
w kryterium cena. 

8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewainienia post^powania w kaidym czasie bez 
podania przyczyn. 

Dzlefcan 

dr hab. in^<f^m/sz Kozak, prof, nadzw. PG 
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