
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Na zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu rekrutacyjnego i wdrożenie systemu 

rekrutacyjnego, zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu bibliotecznego i wdrożenie 

systemu bibliotecznego, zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu Platforma edukacyjna i 

wdrożenie systemu „Platforma edukacyjna”; zakup systemu zabezpieczeń woluminów w 

technologii RFID HF i ich wdrożenie. 

w ramach projektu pt. „WSPS – w każdym calu dostępni” w ramach Działania 3.5 

Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, nr naboru POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Nr postępowania 11/2022/ WSPS- w każdym calu dostępni/POWER 3.5  z dnia 8 sierpnia  2022 

r. 

 

 Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest 

realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

ul. Kościelna 6 

41-303 Dąbrowa Górnicza  

 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

 

  

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pt.  „WSPS – w 

każdym calu dostępni” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, nr naboru 

POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

Celem zamówienia jest:  

1.zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu rekrutacyjnego  

2.wdrożenie systemu rekrutacyjnego,  

3. zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu bibliotecznego  

4. wdrożenie systemu bibliotecznego  

5.  zakup licencji dostępowej (wieczystej) systemu Platforma edukacyjna  



6. wdrożenie systemu „Platforma edukacyjna”;  

7. zakup i montaż  urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz systemu zabezpieczeń  woluminów w 

technologii RFID  i ich wdrożenie. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (dotyczy 

punktów 1-6) oraz Załącznik nr 5 dotyczy punktu 7.  

 

Gwarancja i rękojmia: Wykonawca musi zaoferować nieodpłatnie co najmniej 24-miesięczną 

gwarancję i rękojmię, licząc od dnia podpisania protokołu przekazania 

2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej. 

3. Zamawiający ma zawsze prawo wyboru korzystniejszej formy reklamacji (gwarancji lub 

rękojmi). 

4. Gwarancja obejmuje wszelkie wady i/lub usterki związane z zamontowanymi urządzeniami 

5. Gwarancja polegać będzie szczególności na: 

a) Naprawie wskazanych elementów wykonanych wadliwie lub uszkodzonych przez wadliwe 

wykonanie  

b) Naprawie na miejscu  

c) wymianie wadliwych elementów. 

6. Gwarancja obejmuje w szczególności koszty robocizny i materiałów, które są niezbędne do 

przywrócenia prawidłowej funkcji wykonanych zakupionych urządzeń oraz inne koszty np. koszty 

wysyłki, koszty podróży i pobytu pracowników wykonujących naprawę na miejscu u klienta oraz 

koszty związane z zapewnieniem przez Zamawiającego własnych pracowników, itp. 

7. Na wszystkie naprawy gwarancyjne każdorazowo zostanie przez Zamawiającego 

wyznaczony termin (nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczony od dnia pisemnego 

powiadomienia o usterce Wykonawcy) na dokonanie wszelkich napraw w okresie obowiązywania 

gwarancji. 

8. Wszelkie koszty dostawy sprzętu, jak i jego późniejszego serwisu, napraw w okresie 

gwarancji są po stronie Wykonawcy. 

 

 KOD CPV 

 

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 

wsparcia 

72211000-7 – Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika 

72415000-2 – Usługi hostingowe dla stron WWW 

79632000-3 – Szkolenie pracowników 

80000000-4 –Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

30238000-6 - Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne 

48160000-7 Pakiety oprogramowania bibliotecznego 

 

 

 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

 

Zamówienie powinno zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2023 roku.  

Zamówienie będzie wykonane w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Górniczej, przy ul. 

Kościelnej 6.  

http://www.cpv.enem.pl/pl/30238000-6


 

Wstępny Harmonogram ramowy realizacji zamówienia: 

1) Udostępnienie pilotażowej wersji  każdego z systemów  w chmurze – do 1 miesiąca od dnia 

podpisania umowy, 

2) Udzielenie licencji do poszczególnych modułów każdego z systemów  – do 1 miesiąca od dnia 

podpisania umowy, 

3) Uruchomienie produkcyjne modułów każdego z systemów  – od 4 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

4) Montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz udzielenie licencji do  systemu zabezpieczeń  

woluminów do 6 miesięcy od podpisania umowy  

 

Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu Umowy, powyższy wstępny 

harmonogram nie będzie traktowany jako propozycja zapisu umownego.  

 

 

 

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie warunki:  

 

A) Prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, i 

posiadają odpowiednie licencje/pozwolenia  itp.na prowadzenie danego rodzaju działalności, 

o ile przepisy prawa ich wymagają  

 

B) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę według wzoru 

–Załącznik nr 1 do  Zapytania ofertowego oraz pozostałe wymagane załączniki, 

 

 

C) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, tj.:  

tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: 

a) wykonali należycie trzy usługi polegające co najmniej na udzieleniu licencji do 

systemu informatycznego dla uczelni wyższych działających na podstawie ustawy z 

dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obejmujących 

funkcjonalności związane z co najmniej dwoma spośród trzech następujących 

systemów informatycznych: Platforma edukacyjna, System rekrutacyjny, System 

biblioteczny, przy czym wartość usługi w części dotyczącej dostarczenia 

oprogramowania (z wyłączeniem sprzętu informatycznego i oprogramowania 

systemowego) była nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto. 

b) wykonali należycie trzy usługi obejmujące udostępnienie systemu informatycznego 

będącego przedmiotem niniejszego postępowania dla uczelni wyższej działających na 

podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w 

oparciu o centrum przetwarzania danych/chmurę publiczną zapewnioną przez 

Wykonawcę, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. 

c) wykonali należycie trzy usługi obejmujące sprzedaży, zamontowania i uruchomienia 

systemu RIFID dla uczelni wyższej działających na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 

2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub biblioteki  w zakresie zbliżonym do 

wskazanego przez wykonawcę, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 150.000 zł 

brutto. 



 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

 

Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:  

W przypadku kryterium dot. doświadczenia –wykaz usług zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 6 do zapytania ofertowego, oraz referencje/protokoły lub inne równoważne dokumenty 

poświadczające spełnienie warunku.  

 

 

D) Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce 

jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów 

lub akcji, o ile niższy prób nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ 

PO; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 

stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: złożenie odpowiedniego oświadczenie na 

etapie składania oferty, stanowiącego załącznik  nr 3  do oferty 

 

E) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym przez co należy rozumieć, że 

dysponuje w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do realizacji niniejszego 

zamówienia co najmniej: 

a) Osobę zarządzającą usługą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

posiadającą:  

 co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami 

informatycznymi; 

 ukończone studia wyższe w zakresie informatyki, zarządzania, ekonomii lub 

pokrewnych, 

 doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema projektami, przy czym: 

 każdy projekt obejmował dostarczenie i wdrożenie systemu 

informatycznego o parametrach zbliżonych  do systemów objętych 

niniejszym postępowaniem dla uczelni wyższych, działających na 

podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, 

 wartość choćby jednego z projektów w części dotyczącej dostarczenia 

i wdrożenia oprogramowania (z wyłączeniem sprzętu i innych 

elementów) była nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto 

 w co najmniej 1 projekcie wdrożenie obejmowało udostępnienie 

oferowanego systemu informatycznego w oparciu o centrum 

przetwarzania danych/chmurę publiczną zapewnioną przez 

Wykonawcę; 

 certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE2 lub równoważny; 



 certyfikat potwierdzający znajomość rozwiązania, które dotyczy projektu/ów 

obejmujących wdrożenie oferowanego systemu na poziomie co najmniej 

podstawowym wydany przez producenta dostarczanego oprogramowania; 

 biegłą znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne 

porozumiewanie się w mowie i piśmie.  

b) Zespołem wdrażającym w składzie: 

 co najmniej dwie osoby pełniące rolę wdrożeniowca, posiadające: 

 doświadczenie w minimum trzech projektach w roli wdrożeniowca, 

przy czym: 

 każdy projekt  obejmował dostarczenie i wdrożenie systemu o 

parametrach zbliżonych  do systemów objętych niniejszym 

postępowaniem dla uczelni wyższych, działających na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

o wartość choćby jednego z projektów w części dotyczącej 

dostarczenia i wdrożenia oprogramowania (z wyłączeniem 

sprzętu i innych elementów) była nie mniejsza niż 1 000 

000,00 zł brutto 

o w każdym  projekcie wdrożenie obejmowało udostępnienie 

oferowanego systemu informatycznego w oparciu o centrum 

przetwarzania danych/chmurę publiczną zapewnioną przez 

Wykonawcę; 

 certyfikat potwierdzający znajomość rozwiązania, które dotyczy 

projektu/ów obejmujących wdrożenie oferowanego systemu na 

poziomie eksperckim wydany przez producenta dostarczanego 

oprogramowania; 

 biegłą znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne 

porozumiewanie się w mowie i piśmie.  

 co najmniej dwie osoby pełniące rolę programisty, posiadające: 

 udział jako programista w minimum trzech projektach w roli 

programisty, przy czym: 

 co najmniej jeden projekt obejmował dostarczenie i wdrożenie 

systemu o parametrach zbliżonych  do systemów objętych niniejszym 

postępowaniem dla uczelni wyższych, działających na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

o wartość choćby jednego  z projektó w części dotyczącej 

dostarczenia i wdrożenia oprogramowania (z wyłączeniem 

sprzętu i innych elementów) była nie mniejsza niż 1 000 

000,00 zł brutto 

o w co najmniej 1 projekcie wdrożenie obejmowało 

udostępnienie oferowanego systemu informatycznego w 

oparciu o centrum przetwarzania danych/chmurę publiczną 

zapewnioną przez Wykonawcę; 

 doświadczenie w dostosowaniu i wytwarzaniu oprogramowania na 

specyficzne potrzeby Klienta; 

 certyfikat potwierdzający znajomość rozwiązania, które dotyczy 

projektu/ów obejmujących wdrożenie oferowanego systemu na 

poziomie eksperckim wydany przez producenta dostarczanego 

oprogramowania. 



Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

 

Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:  

–wykaz osób ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego,  

 

 

-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone 

w pkt C Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. 

Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno 

przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego warunku określonego w pkt  C polega na zdolnościach zawodowych innych 

podmiotów, Zamawiający uzna, warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych 

podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza 

łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których 

zdolnościach zawodowych polega wykonawca. 

- W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty 

dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania innego podmiotu 

(lub innego dokumentu) powinien wynikać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach 

niż polska (PLN), wartości wyrażone w innych walutach zostaną przeliczone przez Zamawiającego 

wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku 

Polskiego aktualnej na dzień publikacji niniejszego Zapytania 

 

F) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: złożenie oświadczania na 

formularzu oferty 

 

 

G)Wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

1. o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy w stosunku do którego otwarto 

likwidację lub ogłoszono upadłość, 

2.  o udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo 

Wykonawcą, zgodnie z pkt. D. 

3. o udzielenie zamówienia nie może się ubiegać Wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował 

wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



4.  Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt A, B,C E stanowi podstawę do 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

5.  Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego spowoduje wykluczenie 

wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem dokumentów wymienionych w części 6 

pkt. 10 i 11, w przypadku gdy złożenie tych dokumentów nie jest wymagane.   

6. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

 

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia 

– nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń.  

 

 DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW 

 

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:  

 wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;  

 podpisana klauzula informacyjna, stanowiąca załącznik nr 2 (RODO) 

 oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (brak powiązań) 

 Wykaz usług – wypełniony załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego  

 Wykaz osób – wypełniony załącznik nr 7 do zapytania ofertowego  

 odpis/wydruk z właściwego rejestru KRS lub CEIDG itp. 

 referencje/protokoły lub inne równoważne dokumenty poświadczające spełnienie warunku 

zgodnie z częścią  5 punkt C.  

 Wypełniony Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego wraz Tabelą zawierającą posiadane 

gotowe funkcjonalności systemu, według opisu określonego w Załączniku nr 8. 

 Oferent wraz z ofertą udostępni Zamawiającemu próbkę oferowanego systemu składającą się 

ze wszystkich funkcjonalności zadeklarowanych jako gotowe na dzień składania oferty w 

Załączniku nr 8. Próbka musi być udostępniona w chmurze Wykonawcy. Wykonawca wraz 

z ofertą musi przekazać dane dostępowe do próbki. Oferta Wykonawcy, który nie udostępni 

próbki, udostępniona próbka będzie niedostępna dla Zamawiającego lub udostępniona 

próbka nie będzie obejmowała wszystkich zadeklarowanych gotowych wymagań, będzie 

podlegała odrzuceniu. Próbka dołączona do oferty nie podlega uzupełnieniu;  

 

 W ramach oferty Wykonawca dostarczy scenariusze instruktażowe do wszystkich wymagań 

Zamawiającego oznaczonych jako „S” w kolumnie „Wymaganie objęte przygotowaniem 

scenariusza” Załącznika nr 8. Scenariusze powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby 

Zamawiający mógł nie posiadając znajomości oferowanego systemu przeprowadzić 

samodzielnie weryfikację próbki.  W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy scenariuszy 

instruktażowych potwierdzających spełnienie każdego z wymagań – oferta podlegać będzie 

odrzuceniu. Scenariusze dołączone do oferty nie podlegają uzupełnieniu. 

Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie testów jest jego uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem; 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o 

ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie. 



 Oświadczenie o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz stosownymi informacjami o 

tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby; 

 

 

 

 

 

 WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

jest złoty polski (PLN). 

 

 

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

www.wsps.ploraz w bazie konkurencyjności. 

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zamówienie.  

 Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, 

winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

 Oferta i załączniki  muszą być podpisane przez Wykonawcę.  

 Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, 

nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 

informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje podawane do 

wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.  

 Ofertę należy składać lub nadsyłać w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie – w 

opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:  

 

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

ul. Kościelna 6 

41-303 Dąbrowa Górnicza  

Z dopiskiem Oferta - Zapytanie ofertowe 11/2022/ WSPS- w każdym calu dostępni/POWER 3.5   

Nie otwierać do 9 września  2022 do godziny 15:00 

 

bądź pocztą elektroniczną (mailem) na adres k.stanekwojdyla@wsps.pl lub poprzez Bazę 

Konkurencyjności - oferty składane drogą elektroniczną muszą zawierać skany oryginalnych 

dokumentów. Po wybraniu Wykonawcy, będzie on zobowiązany do złożenia Zamawiającemu 

http://www.wsps.pl/
mailto:k.stanekwojdyla@wsps.pl


oryginalnych dokumentów przy podpisaniu umowy na świadczenie usług opisanych w niniejszym 

zapytaniu.  

Decyduje data i godzina wpływu oferty na wskazany adres mailowy lub umieszczenia w Bazie 

Konkurencyjności .  

 

 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane 

tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.  

 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę.̨  

 Oferty zostaną otwarte i ocenione po upływie terminu ich złożenia. Ogłoszenie wyników 

postępowanie nastąpi w dniu 12 września   2022 r. na stronie internetowej Uczelni oraz w 

siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz  w Bazie Konkurencyjności.  

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 60 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

 

 

 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się̨ z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania  są̨:  

W zakresie kwestii formalnych: Katarzyna Stanek -Wojdyła, adres e-mail: 

k.stanekwojdyla@wsps.pl 

W zakresie kwestii technicznych oraz informatycznych Toamsz Leszczyński, adres e-mail: 

tomasz@wsps.pl Tel. tel.: 32 264 74 75 wew. 29 

 

 

 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Oferty należy składać́ siedzibie zamawiającego, lub przesłać́ listownie  lub mailowo lub 

poprzez Bazę Konkurencyjności w terminie do dnia 9 września  2022 r. do godziny 15.00 

decyduje data wpływu. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, 

zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla 

zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego, a nie 

data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.  

 

 

 KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

 

mailto:k.stanekwojdyla@wsps.pl
mailto:tomasz@wsps.pl


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych 

kryteriach: 

 

L

p. 

Kryterium 

Maksyma

lna liczba 

punktów (waga) 

1.  Cena  50 

2.  Poziom gotowości systemu 40 

3.  Termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu 10 

 

1) W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 50 pkt. Najwyższą liczbę punktów 

otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru: 

 

cena oferty z najniższą ceną 

liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 50 pkt 

      cena oferty ocenianej 

 

2) W kryterium „Poziom gotowości systemu” Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący 

sposób: 

a) 40 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi 

funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie 359, 

b) 30 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi 

funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 330 do 358, 

c) 20 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi 

funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 301do 329, 

d) 10 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi 

funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 272 do 300, 

e) 0 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi 

funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie poniżej 271, 

 

 

Weryfikacja poziomu gotowości systemu realizowana będzie zgodnie z pkt 4  Części 11  

Zapytania ofertowego – Zasady weryfikacji zadeklarowanych funkcjonalności  oraz  z 

Załącznikiem nr 8. 

 

3) W kryterium „Termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu” Zamawiający będzie 

przyznawał dodatkowe punkty za termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu realizującej 

funkcjonalności zadeklarowane w ofercie jako gotowe zgodnie z Załącznikiem 6. Najwyższą 

liczbę punktów (10 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje udostępnienie 

pilotażowej wersji systemu w terminie do 14 dni włącznie od daty podpisania umowy. 5 punktów 

uzyska oferta Wykonawcy, który udostępni pilotażową wersję systemu w terminie: od 15 dni od 

daty podpisania umowy do 30 dni włącznie od daty podpisania umowy. 

 

Termin udostępnienia wersji pilotażowej systemu nie może być dłuższy niż 30 dni. 

 

4) Zasady weryfikacji zaproponowanych funkcjonalności: 



a) Wykonawca w Tabeli w kolumnie: „Czy system spełnia wymaganie? Tak / Nie” w Załączniku 

nr 8 do Zapytania wskazuje, które funkcjonalności oferowanego systemu spełniają wymagania 

Zamawiającego na dzień składania oferty.  

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wszystkich funkcjonalności, które 

zostały zadeklarowane jako gotowe – spełniające wymagania Zamawiającego, na dzień 

składania oferty. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o weryfikacji 

zadeklarowanych  funkcjonalności, Zamawiający dokona weryfikacji funkcjonalności 

oznaczonej jako „S” w załączniku nr 8 na podstawie próbki i scenariuszy załączonych do 

oferty. Dla pozostałych funkcjonalności zadeklarowanych jako gotowe na dzień składania 

ofert w załączniku nr 6 Zamawiający przewiduje weryfikację w oparciu o prezentację 

przeprowadzoną przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.  

c) Wykonawcy zostaną zawiadomieni w terminie 48 godzin przed datą prezentacji. Wykonawca 

przeprowadzi prezentację w oparciu o próbkę udostępnioną Zamawiającemu wraz z ofertą. 

Oferta Wykonawcy, który nie stawi się na prezentację lub prezentowany system nie będzie 

spełniał zadeklarowanych wymagań, będzie podlegała odrzuceniu.  

Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie prezentacji jest uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem Zamawiającego. 

d) W przypadku niezgodności oferowanych gotowych funkcjonalności z wymaganiami 

Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 8 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

5) W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę 

punktów. 

 

 

 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.06.2022. o godz. 16.00 . 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym i w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą 

według kryteriów podanych w niniejszym  zapytaniu ofertowym. 

3. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz siedzibie zamawiającego 

oraz w bazie konkurencyjności w dniu 12 września 2022 roku 

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 

ofertą. 

5. W powiadomieniu wysłanym Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi 

miejsce i termin podpisania umowy. 

 

 

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 

na każdym jego etapie, aż do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. W przypadku unieważnienia 

postępowania, Zamawiający nie zwraca  kosztów postępowania poniesionych przez podmioty 

składające oferty.  

 

 POZOSTAŁE INFORMACJE 

 



a) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

b) Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia 

oferty.  

c) Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek udostępnić wnioskodawcy protokół  

postępowania (z wykluczeniem załączników do protokołu).  

d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  

e) W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie w ramach konsorcjum, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia przekażą oni Zamawiającemu 

umowę regulującą ich współpracę.  

f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania  wykonania całości zamówienia  przez 

Wykonawcę podwykonawcom. 

g) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

h) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

i) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co 

do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie  

j) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy, musi być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

k) W umowie zostaną co najmniej określone strony i przedmiot zamówienia oraz termin 

realizacji umowy.  Umowa będzie zawierała określenie kosztów usługi i sposobu zapłaty za 

realizację zamówienia.  

l) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w 

zakresie:  

a) Terminu realizacji umowy jedynie w przypadku zaistnienia siły wyższej;  

b) Harmonogramu realizacji umowy;  

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);  

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian 

w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź 

zmiany załączników do umowy. 

 

 FINANSOWANIE 

 

 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „WSPS – w każdym calu dostępni” w ramach 

Działania 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, nr naboru POWR.03.05.00-IP.08-00-

DOS/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

  

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 



2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna (RODO) 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 

4. Załącznik nr 4 –  opis przedmiotu zamówienia – systemy: rekrutacyjny, biblioteczny, 

Platforma Edukacyjna 

5. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia system i urządzenia RFID 

6. Załącznik nr 6 - wykaz usług 

7. Załącznik nr 7 – wykaz osób 

8. Załącznik nr 8 proces weryfikacji funkcjonalności  


