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ZAPROSZENIE Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU  NR 01/K/PO IG 01.03.01-00-132/08/2015 DO SKŁADANIA 

OFERT NA NABYCIE LICENCJI DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU KOMPUTEROWEGO BIOPOWER 

NAZWA OGŁASZAJĄCEGO 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 28  

60-637 POZNAŃ 

PRZEDMIOT OFERTY 

 

Oprogramowanie BIOPOWER  

- program komputerowy  do wyznaczania optymalnej technologii produkcji  roślin energetycznych 

z uwzględnieniem aspektów klimatyczno-glebowych, ekologicznych oraz ekonomicznych 
 

OPIS PROGRAMU 
 
Program BIOPOWER przeznaczony jest do określenia opłacalności produkcji dla wybranych roślin energetycznych.  Jednym z 

podstawowych parametrów jest plonowanie danej rośliny. Wartość plonowania określona została na podstawie warunków 

klimatyczno-glebowych dla określonej lokalizacji uprawy.  Określone zostały też technologie upraw i zabiegów agrotechnicznych 

wraz z nawożeniem. W celu precyzyjnego określenia kosztów upraw utworzone zostały karty technologiczne upraw. Użytkownik 

może dopisać zarówno dodatkowe czynności, jak i zmienić koszty poszczególnych zabiegów w konstruowanej dla siebie karcie 

technologicznej. Pozwala to dostosować zarówno technologię, jak i określić jej koszty do warunków lokalnych użytkownika. W 

module ekonomicznym poza kosztami możliwe jest określenie przychodu z produkcji danej rośliny oraz określenie potencjalnej 

ceny zbytu. Pozwala to na przewidywanie opłacalności  produkcji określonej rośliny energetycznej w założonych warunkach. W 

module środowiskowym określone zostały klauzule środowiskowe uwzględniające wymogi dyrektyw UE związanych z 

produkcją roślin energetycznych. Ponadto program zawiera moduł informacyjny, w którym zawarte zostały wyniki prac 

polowych i osiągniętych wyników w wybranych lokalizacjach zgodnie z projektem IGRE.  

Aplikacja BIOPOWER jest aplikacja webową, z której mogą korzystać użytkownicy po zarejestrowaniu.  

 

FORMA KOMERCJALIZACJI 
 

Licencja niewyłączna na oprogramowanie na czas nieoznaczony. Wysokość opłaty licencyjnej za korzystanie z 

oprogramowania wynosi 393,91 zł brutto. 

 

FORMA UDOSTĘPNIENIA PROGRAMU 
 

Link aktywacyjny do oprogramowania. 

 

WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert - do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

2. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty. 

3. W toku badania i oceny oferty Ogłaszający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

4. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami w okresie 

związania ofertą. 

5. Ogłaszający dopuszcza możliwość zmiany przez Oferenta warunków złożonej oferty po 

przeprowadzonych negocjacjach potwierdzonych pisemnym protokołem z negocjacji. 

6. Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyny: zmienić warunki Zaproszenia do składania ofert albo 

odstąpić od zbycia licencji na program bez wyboru oferty.  
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7. Oferta złożona po terminie lub nieodpowiadająca warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu 

podlega odrzuceniu.  

8. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, 

jawności i przejrzystości.  

9. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

10. Zawarcie umowy licencyjnej na oprogramowanie jest uwarunkowane spełnieniem wszelkich procedur 

przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie wyższe w zakresie rozporządzania 

wartościami niematerialnymi i prawnymi. 

11. Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z 

przygotowaniem i złożeniem ofert lub prowadzeniem negocjacji. 

12. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Ogłaszającego w 

zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia lub wyboru innego Oferenta. 

 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

 

Oferty należy składać w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym (załącznik: nr 1 do 

niniejszego Zaproszenia). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. 

Po złożeniu oferty zostanie przesłana do Oferenta do podpisania  umowa licencyjna do korzystania 

z programu komputerowego BIOPOWER. 

Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub w formie elektronicznej na adres 

ciitt@up.poznan.pl. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany 

doręczyć w terminie 7 dni ofertę w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne 

związane z pocztą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do warunków niniejszego Zaproszenia do 

składania ofert i sposobu składania oferty. 

 

DANE KONTAKTOWE 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Kolegium Rungego 

ul. Wojska Polskiego 52 

60-627 Poznań 

tel. 571 445 754 

tel.  61 846 62 66 

 ciitt@up.poznan.pl 


