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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ININ/2017 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, NIP: 777-00-

04-960, zaprasza do składania ofert na: 

1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie oprogramowania służącego do wykrywania i oznaczania rodzaju substancji 

znajdującej się w wodzie w oparciu o reakcję małży, w tym dokumentacji techniczno-

użytkowej obejmującej w szczególności pełen kod źródłowy, instrukcję użytkownika i 

instrukcję administratora. 

2. Przygotowanie intuicyjnego dla użytkowania interfejsu. 

3. Zaprojektowanie struktury bazy danych, pozwalającej na porównanie wprowadzonych 

danych z istniejącymi modelami. 

4. Testowanie oprogramowania po uzupełnieniu bazy danych. 

5. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników i administratorów. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

(opcjonalnie): 
 

 Wykonawca jest zobowiązany zaproponować w ofercie optymalna technologię 

informatyczną dla oprogramowania. 

 Zamawiający wymaga zachowania poufności przekazanej przez Zamawiającego 

koncepcji oprogramowania. 

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 12 miesięcy gwarancji i 

serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia (usuwanie błędów w działaniu 

oprogramowania), liczonej od bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

 Zamawiający wymaga przeniesienia wszelkich praw majątkowych do przedmiotu 

zamówienia, w tym autorskich praw majątkowych na wszelkich znanych na dzień 

zawarcia umowy polach eksploatacji, prawa do wykonywania praw zależnych, a także 

wyłącznego upoważnienia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych, w tym 

dokonywania zmian i uzupełnień, wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień 

osobom trzecim, i jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do niewykonywania 

praw osobistych. 

 Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu  i bezusterkowym odbiorze całego 

przedmiotu umowy. 

 Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej. 
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3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach. 

4. Kryterium oceny i wyboru ofert:  
 

100% - cena 
 

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie kryterium cena 

100 

C = ( Cmin /Cof.) x 100 
gdzie:  
C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich 
złożonych ofert,  
Cof. – cena brutto oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać 
za kryterium cena 

 

5. Termin składania ofert: 
 

7 dni od dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego 
 

6. Termin realizacji zamówienia: 
 

1. Wykonanie oprogramowania służącego do wykrywania i oznaczania rodzaju substancji 

znajdującej się w wodzie w oparciu o reakcję małży, w tym dokumentacji techniczno-

użytkowej obejmującej w szczególności pełen kod źródłowy, instrukcję użytkownika i 

instrukcję administratora – do 31.01.2018 r. 

2. Przygotowanie intuicyjnego dla użytkowania interfejsu – do 28.02.2018 r. 

3. Zaprojektowanie struktury bazy danych, pozwalającej na porównanie 

wprowadzonych danych z istniejącymi modelami – do 31.03.2018 r. 

4. Testowanie oprogramowania po uzupełnieniu bazy danych – do 31.05.2018 r. 

5. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników i administratorów – 

do 30.06.2018 r. 
 

7. Sposób składania ofert: 

  

Ofertę przygotowaną zgodnie z Załącznikiem nr 1 należy przesłać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres krzysztof.szoszkiewicz@up.poznan.pl (w tytule e-maila należy 

wpisać: „Zapytanie ofertowe nr 2/ININ/2017”), a następnie przekazać w wersji papierowej 

na adres Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, ul. Piątkowska 94 C, 60-649 Poznań. 
 

8. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
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 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,   

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawanie 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.  
 

9. Do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego upoważnieni są: mgr inż. Joanna Chmist, tel. 
722-053-464, e-mail: joanna.chmist@up.poznan.pl. 

10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. 

11. Informacja dodatkowa: 
Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od wyboru oferty.  
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