
                
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej 

 
 

          
   

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Numer postępowania INS/NO-48/09 

 
Zamawiający: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysi ąclecia Pa ństwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy 
www.ins.pulawy.pl  
Godziny urz ędowania poniedziałek-pi ątek 7:00 – 15:00 
Telefon 081 473 14 22 fax.: 081 473 14 23 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 
Prawa zamówień publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą lub Pzp. 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych. 

 
Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie”, 
naleŜy przez to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz.U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zmianami) 
 
Tryb udzielenia zamówienia :   przetarg nieograniczony  
Przedmiot zamówienia  :   

Dostawa oprogramowania w ramach projektu „Budowa Ce ntrum Bada ń 
Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców ro ślinnych z zastosowaniem 

CO2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwo ju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod niej 2007-2013 

 
CPV:  48321000-4   Pakiety oprogramowania do projektowania  
    wspomaganego komputerowo (CAD) 

 48463000-1 Pakiety oprogramowania statystycznego 
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I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z CPV :   48321000-4    Pakiety oprogramowania do projektowania  
                wspomaganego komputerowo (CAD) 
   48463000-1  Pakiety oprogramowania statystycznego 
  
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Dostawa oprogramowania w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji 
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013 
 
CZĘŚĆ I: Oprogramowanie AUTOCAD 2010 – 3 licencje w wersji NLM + roczna subskrypcja 
CZĘŚĆ II: Oprogramowanie SYSTAT w wersji 13 – 1 licencja w wersji SYS13SUPKG-EXT 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 3  
 (CZĘŚĆ I załącznik numer 3.1 Specyfikacja techniczna nr I8-21.07-01.00 oraz  
CZĘŚĆ II załącznik numer 3.2 Specyfikacja techniczna nr I8-21.07-02.00 ) do niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia będzie dostarczenie licencji i 
oryginalnego nośnika z oprogramowaniem. 
 
 
II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
do 21 grudnia 2009 r. 
 
Formularze ofertowe i zał ączniki 

� Oferta       (Załącznik nr 1) 
� Oświadczenie Wykonawcy     (Załącznik nr 2) 
� Specyfikacja techniczna nr I8-21.07-01.00  (Załącznik nr 3.1)   
� Specyfikacja techniczna nr I8-21.07-02.00  (Załącznik nr 3.2) 
� Formularz cenowy     (Załącznik nr 4) 
� Wzór umowy      (Załącznik nr 5) 
� Wykaz usług      (Załącznik nr 6) 
� Oświadczenie      (Załącznik nr 7) 

 
III OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
 

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział 
Wykonawcy spełniający następujące warunki : 
1. Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania czynno ści dystrybucji 
oprogramowania komputerowego stanowi ącego przedmiot zamówienia 
wymienionego w ofercie. 
 Do potwierdzenia : 

− aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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- Oświadczeniem o dysponowaniu majątkowym prawem autorskim zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83  z późn. zm.) obejmującym 
dystrybucję oprogramowania i materiałów stanowiących przedmiot 
zamówienia (załącznik nr 7);   

- Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 
-  
2. Posiadaj ą niezbędną wiedz ę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencjałem  
technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówi enia. 
Do potwierdzenia : 
− Wykazem wykonanych  dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i 
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania                         i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane 
naleŜycie. (wg załącznika nr 6 do SIWZ) 

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca, który ubiega się o udzielenie 
zamówienia w zakresie danej części, musi przedstawić wykaz wraz z dokumentami 
potwierdzającymi realizację zamówień:  
 
CZĘŚĆ I Oprogramowanie AUTOCAD co najmniej  3 licencje , o łącznej   

nie mniejszej niŜ 70.000,00 zł 
CZĘŚĆ II Oprogramowanie SYSTAT co najmniej  1 licencja, o wartości  

nie mniejszej niŜ 10.000,00 zł  
JeŜeli Wykonawca składa ofertę na dwie części równocześnie, warunek musi być 
spełniony łącznie. 
− Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 
−  
3. Znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj ącej  na realizacj ę 
zamówienia – posiadaj ą zdolno ść kredytow ą lub środki  na rachunku w 
wysoko ści nie mniejszej ni Ŝ:  
dla CZĘŚCI I 70.000,00 zł 
dla CZĘŚCI II 10.000,00 zł 
 
 
Do potwierdzenia : 
- Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 
JeŜeli Wykonawca składa ofertę na dwie części równocześnie, warunek musi być 
spełniony łącznie.  

4. Nie podlegaj ą wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 
 
Do potwierdzenia : 

 Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 
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IV WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 
1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy oraz Ŝe nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Oświadczeniem o dysponowaniu majątkowym prawem autorskim zgodnie                      z 
zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 1994 Nr 24 poz. 83  z późn. zm.) obejmującym dystrybucję oprogramowania i 
materiałów stanowiących przedmiot zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). 

4. Wykaz wykonanych  dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem                       i wartością 
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te 
dostawy zostały wykonane naleŜycie. (wg załącznika nr 6 do SIWZ) 

 
V INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI  

 
1. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zawiadomień, zapytań, protestów pisemnie, za 

pomocą faksu oraz drogą elektroniczną. 
2. Strona, która otrzymała informację w formie faksu lub drogą elektroniczną, na Ŝądanie 

drugiej strony ma obowiązek potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą. 
3. W przypadku otrzymania informacji, której nie moŜna odczytać, obowiązuje informacja 

negatywna. 
4. Powiadomienie dostarczone do Zamawiającego którąkolwiek drogą, zostanie uznane za 

skutecznie doręczone w danym dniu roboczym (nie licząc sobót oraz dni ustawowo 
wolnych dni od pracy), jeŜeli dotrze do Zamawiającego tego dnia pomiędzy godziną 7:00 
– 15:00. Zawiadomienia dostarczone po godzinie 15:00 zostanie uznane za doręczone 
w dniu następnym roboczym, nie będącym sobotą. 

5. Informacje drogą faksową naleŜy przesyłać na numer : 081 473 14 23. 
 

VI OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI   
 
Waldemar WAWER  
waldemar.wawer@ins.pulawy.pl 
Tel. 081 473 14 22 
 
VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
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VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz   
z upływem terminu do składania ofert. 
 
IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Ofertę naleŜy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik  

nr 1 do SIWZ. 
2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie IV 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnione i podpisane załączniki nr, 2, 
4, 6, 7 oraz zaakceptowany przez Wykonawc ę wzór umowy, stanowi ący zał ącznik 
nr 5 do SIWZ.  

3. W przypadku gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś 
dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, 
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do 
reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania.  

7. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,  o ile nie wynika z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

8. Wszystkie stronice oferty, a takŜe wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł 
zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta. 
10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złoŜeniem oferty. 
12. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami  

w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco: 
 nazwa i adres Wykonawcy; 
 nazwa i adres Zamawiającego; 
 oznaczenie Przetarg nieograniczony nr INS/NO-48./09  – Dostawa 

oprogramowania w ramach projektu „Budowa Centrum Ba dań Procesów 
Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców ro ślinnych  z zastosowaniem CO 2” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodni ej 2007-2013, 
CZĘŚĆ ……….”  

 napis: „Nie otwiera ć przed dniem 07.12.2009r.”   
 
13. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert. 

14. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany  
po upływie terminu składania ofert. 
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X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej kopercie, opatrzonej napisem, jak 

w punkcie IX.12, w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria, pokój nr 156, budynek Dyrekcji 
INS, E-40, do dnia: 07.12.2009 r., godzina: 12:00.  

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom  
po upływie terminu do wniesienia protestu. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 155, budynek Dyrekcji 
INS, E-40, dnia  07.12.2009 r. o godzinie: 12:10  

 
UWAGA: 
Informujemy, Ŝe Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i 
dotarcie w wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiąŜę się   z przejściem ściśle określonej 
procedury sprawdzającej, dotarcie    do wyznaczonego budynku - po otrzymaniu 
odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut. 
 
 
 
XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
 
Cena musi być podana w PLN, do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji.  
Cena ta będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 
Cena odpowiada definicji legalnej z art. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
 ocena cenowa oferty  - 100% 
2. Ocena punktowa oferty. 
 Punktacja dla kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji  

do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danej ofercie. 
 
Cena: Waga: 100% 

 
 

Cceny  – liczba punktów za kryterium „cena” 
Cmin  – najniŜsza cena wynikająca ze złoŜonych ofert 
Coferty  – cena oferty badanej 

 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów 

w ramach kryterium. 
 
XIII INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
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Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich 
współpracę. 

 
XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA  

UMOWY 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania    
umowy.  

XV WZÓR UMOWY 
Wzór umowy zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY 
Środki ochrony prawnej opisane zostały w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
XVII OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału                              
na poszczególne części: 
CZĘŚĆ I: Oprogramowanie AUTOCAD 2010 – 3 licencje w wersji NLM + roczna subskrypcja 
CZĘŚĆ II: Oprogramowanie SYSTAT w wersji 13 – 1 licencja w wersji SYS13SUPKG-EXT 
 
XVIII MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAW IAJACY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ 
 
 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
XIX INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 ORAZ OKOLICZNO ŚCI, PO 
KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
XX OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH O RAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ONE ODPOWIADAĆ 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
XXI ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNE TOWEJ 

ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Strona internetowa: www.ins.pulawy.pl 
Poczta elektroniczna : waldemar.wawer@ins.pulawy.pl  
 
XXII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą  

BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM  
A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
XXIII INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT Y  

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
Zamawiający nie przewiduje poprzedzenia wyboru oferty najkorzystniejszej aukcją 
elektroniczną. 

 
XXIV WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
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XXV ZAMAWIAJ ĄCY śĄDA WSKAZANIA W OFERCIE CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, 

KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCY ZAMIERZAJ Ą POWIERZYĆ 
PODWYKONAWCOM Z PODANIEM ICH NAZWY  
I ADRESU ORAZ WYSZCZEGÓLNIENIEM CZĘŚCI POWIERZANEJ 

 
XXVI WYMAGANIA FORMALNE ODNO ŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNE Z 

ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY  
Nie dotyczy. 
 
XXVII WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANY PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA JEST ZGODNY Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Nie dotyczy. 
 
 
Puławy, dnia 27.11.2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. 
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INS/NO-48/09 
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ 

.......................................... 
        (Pieczęć Wykonawcy) 

O F E R T A 
Dane Wykonawcy : 
Nazwa    ……………………………………………………… 
Siedziba    ……………………………………………………… 
Numer telefonu   ……………………………………………………… 
Numer faksu    ……………………………………………………… 
e-mail, adres strony internetowej ……………………………………………………… 
NIP     ……………………………………………………… 
REGON    ……………………………………………………… 
Nawiązując do zaproszenia do złoŜenia ofert w przetargu nieograniczonym                           
Nr INS/NO-………../09, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych                         pod 
numerem …………………………… w dniu ………………………, na stronie internetowej 
Instytutu Nawozów Sztucznych www.ins.pulawy.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na 
„Dostawę oprogramowania w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji 
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                   w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, oferujemy realizację zamówienia na 
kwotę: 
1. 
1.1 CZĘŚĆ I  
Nazwa produktu : ……………………………………………………………  
Producent :   …………………………………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………………………………… 
Gwarancja na nośnik: ............ miesięcy. 
 

Cena oferty : .................... PLN (słownie : ................................................. )  
       Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)  
       podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi .............................. % 
       Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................) 
1.2 CZĘŚĆ II 
Nazwa produktu : ……………………………………………………………  
Producent :   …………………………………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………………………………… 
Gwarancja na nośnik: ............ miesięcy. 

 
Cena oferty : .................... PLN (słownie : ................................................. )  

       Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)  
       podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi .............................. % 
       Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................) 
 
 
 



                
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej 

 
 
 
UWAGA! Wszystkie kwoty musz ą być podane do dwóch miejsc po przecinku 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

3. Oświadczamy, Ŝe załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór 
umowy (załącznik numer 5) został przez nas zaakceptowany  
i zobowiązujemy się –  w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 
do spełnienia wszelkich wymagań wynikających  
ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu 
terminu składania ofert. 

 
 
 
.................................., data ......................              
 
 

................................................ 
     (Podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej 

 
 
 

INS/NO-48/09 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

.......................................... 
        ( pieczęć wykonawcy ) 

 

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszcz ęcia post ępowania o udzielenie zamówienia, a je Ŝeli okres prowadzenia 
działalno ści jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj ących swoim rodzajem                
i warto ścią dostawom stanowi ącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 

warto ści, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców, oraz za łączenia 
dokumentów potwierdzaj ących, Ŝe te dostawy zostały wykonane nale Ŝycie – 

zgodnie z warunkiem opisanym w pkt III ppkt 2 SIWZ 
 

Lp. Przedmiot 
Wartość                       
w PLN 

Data realizacji 
Zamawiający 

(odbiorca) 
1.     

2.     

 

Uwaga 
Do wykazu nale Ŝy doł ączyć dokumenty potwierdzaj ące, Ŝe te dostawy zostały 
wykonane nale Ŝycie.  
 

………………………………………… 
Podpis osoby upowaŜnionej 
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INS/NO-48/09 
 ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ 

.......................................... 
        ( pieczęć wykonawcy ) 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, iŜ  dysponujemy majątkowym prawem 

autorskim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.                     

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24               

poz. 83  z późn. zm.) obejmującym dystrybucję oprogramowania                       

i materiałów stanowiących przedmiot zamówienia 

 
 
 
 

………………………………………… 
Podpis osoby upowaŜnionej 
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INS/NO-48/09  
Załącznik nr 4 do SIWZ  
     
     

FORMULARZ CENOWY 

Data: .............................................................................................. 

Nazwa wykonawcy: ................................................................. 

.......................................................................................................... 

Siedziba wykonawcy: .............................................................. 

.......................................................................................................... 

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 
Lp. Nazwa przedmiotu, Ilość [szt.], Cena Netto, Wartość netto, Wartość VAT, Cena Brutto, Okres 
gwarancji na nośnik. 
 

Część 
Nr Przedmiot oferty 

Ilość 
szt. 

Cena 
netto/szt. 

Warto ść netto 
Warto ść 

VAT (PLN) 
Cena 

brutto/szt. 

Okres 
gwarancji 

na 
nośnik 

         

 
OGÓŁEM 

     

 

Część 
Nr 

Przedmiot oferty 

Ilość 
szt. 

Cena 
netto/szt. 

Ilość x cena 
netto 

Warto ść 
VAT (PLN) 

Cena 
brutto/szt. 

Okres 
gwarancji 

na 
nośnik 

        

 
OGÓŁEM 

     

 
Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji ogółem: netto, VAT, brutto, gwarancja, naleŜy przenieść do 
formularza ofertowego. 
 
 
_______________________________________________________________  
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 ______________________________________________________________  
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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INS/NO-48/09         
Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania  
 
 
Data: ………………………………………………………………………………………  
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………...  
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………….  
Oświadczamy, Ŝe spełniamy niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu:  
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień.  

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia.  

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk. 

 

 
 
            
          
 .......……………………..     .............................. 
       Imiona i nazwiska oraz pieczątki imienne                     miejscowość/data/pieczątka  
 osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy                        firmowa 
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INS/NO - 48./09         
  Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 

UMOWA NR CBEN/ …… / 09 
 

zawarta w dniu ……………….. 2009r. w Puławach pomiędzy: 
Instytutem Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, 24 – 110 Puławy, Al. Tysiąclecia 
Państwa Polskiego 13A, reprezentowanym przez: 
Cezary MoŜeński – Dyrektor INS  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………..…………………… 
reprezentowanym przez : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 
1.  Umowa jest następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania 
prowadzonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655 z późn. zm.) 

2.  Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
Oferta Wykonawcy. 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 5 i 6 do SIWZ w ramach projektu „Budowa Centrum 
Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

§ 3 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy 

……………………………………………………………… zgodnie ze swoją ofertą złoŜoną 
do w/w postępowania w terminie do 21 grudnia 2009 r. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencję i oryginalny nośnik z oprogramowaniem   
…………………………………………... 

3.    JeŜeli w okresie obowiązywania subskrypcji ukaŜą się nowe wersje oprogramowania 
Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu …….. szt. nośników. 

 
§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada zgodę producenta oprogramowania, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 i 2 na dostarczanie końcowym uŜytkownikom licencji na to oprogramowanie. 

2. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu w dniu dostawy dokumenty – certyfikaty 
świadczące o legalności oprogramowania oraz zakresie udzielonej licencji na korzystanie 
z niego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 5 i 6 do SIWZ. 

 
§ 5 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest ………………………………………………… 
2.  Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest ……………………………………………………. 
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§ 6 

1.  Za dostarczone oprogramowanie wraz z licencją , Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
Netto: ..................... zł 
VAT: ...................... zł 
Brutto:..................... zł 
Słownie złotych: ........................................................................... 
2.  W cenę zostały wliczone koszty dostawy oprogramowania do siedziby Zamawiającego. 
3.  Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia Koordynatora 

Zamawiającego o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niŜ na 2 
dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 

§ 7 
1. Zamawiający zapłaci za dostarczony przedmiot umowy jednorazowo, na podstawie 

faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. W przypadku błędnie wystawionej 
faktury VAT termin płatności będzie liczony od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony protokół 
zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia podpisany przez wyznaczonych 
przedstawicieli stron. 

3. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 716-000-
20-98. 

§ 8 
1.  W przypadku niedotrzymania ustalonego w § 3 terminu dostawy przedmiotu umowy, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za kaŜdy 
dzień zwłoki. 

2.  Wykonawca pozostaje w zwłoce, jeŜeli nie dostarczył towaru w terminie lub dostarczony 
towar jest wadliwy. 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone nośniki 
oprogramowania. 

§ 10 
1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym oraz prawo Ŝądania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku wystąpienia zwłoki dłuŜszej niŜ 30 dni w 
wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

2.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 11 
Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu 
powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
1.  Postanowienia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy stanowią integralną cześć 

umowy. 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Prawa 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
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§ 13 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
Wykonawca          Zamawiaj ący  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

INS/NO - 48/09 

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO SIWZ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

INS/NO-…./09 

ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO SIWZ 
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