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Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm./ oraz w trybie art. 

47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 

1240 z późniejszymi zmianami). 

 

I. Zamawiający:  

 

INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

ul. Trylogii 2/16, 

01-982 Warszawa, woj. mazowieckie 

Tel: 22 569 99 99, fax: 22 835 09 77 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIENIA ZAMAWIAJĄCEMU SYSTEMU DO 

ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI I DANYMI 

DOTYCZĄCYMI OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO 

PRACOWNIKÓW, PARAMETRYZACJI OSIĄGNIĘĆ ORAZ ESTYMACJI 

EWALUACJI JEDNOSTKI NAUKOWEJ – ICI SCIENCE EVALUATION . 

 

 

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie niezakłóconego dostępu (wraz z 

udzieleniem licencji) Zamawiającemu do ICI Science Evaluation - systemu do 

elektronicznego zarządzania informacjami i danymi dotyczącymi osiągnięć naukowych 

Zamawiającego i jego pracowników, parametryzacji osiągnięć oraz estymacji ewaluacji 

jednostki naukowej i ustalania wkładu jej poszczególnych pracowników.  

1. Specyfika głównych wymagań 

Oferta powinna obejmować, w szczególności: 

1) dokładny zakres udzielanej licencji; 
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2)  informację o możliwości bądź o braku możliwości indywidualnego 

dostosowania systemu ICI Science Evaluation do potrzeb Zamawiającego; 

3) informację o możliwości bądź braku możliwości zapewnienia wsparcia 

merytorycznego w zakresie wypełnienia ankiety ewaluacyjnej składanej przez 

jednostkę w procesie parametryzacji jednostek naukowych Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w 2017 oraz 2021 r., a także w zakresie ewentualnego 

odwołania, (jeżeli jednostka tak postanowi po ogłoszenia wyników 

parametryzacji jednostek naukowych MNiSW) od wyniku procesu 

parametryzacji MNiSW; 

4)  informację o możliwości bądź braku możliwości zapewnienia wsparcia 

technicznego oraz merytorycznego w zakresie korzystania przez 

Zamawiającego z dostępu do systemu ICI Science Evaluation. 

5) łączną wartość wynagrodzenia za Przedmiot zamówienia.  

 

UWAGA:  

Licencja na korzystanie z systemu ICI Science Evaluation winna być udzielona, na co 

najmniej 60 miesięcy i nie powinna być ograniczona terytorialnie. 

Dostęp do z systemu ICI Science Evaluation, powinien nastąpić w formule Software 

as a Service. 

2.  Przedmiot zamówienia opisany został wg. następującego kodu CPV: 

48461000-7– Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania 

3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

4.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy 

składania ofert. 

III.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące 

dokumenty:  

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. 

załączonego wzoru formularza ofertowego, 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony w dniu złożenia oferty; 

3) Oświadczenie złożone przez Oferenta pod rygorem odpowiedzialności karnej, o 

braku podstaw do wykluczenia oferenta w myśl postanowień art. 24 ust 1 ustawy prawo 
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zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. 

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami: 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania 

wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Halina Rozbiecka, e-mail: 

halina.rozbiecka@insp.waw.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych 

warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Instytutu Sportu tj.: 08:00-

15:30. 

 

V. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Trylogii 2/16 w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem: 

„ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIENIA ZAMAWIAJĄCEMU SYSTEMU DO 

ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI I DANYMI DOTYCZĄCYMI 

OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO PRACOWNIKÓW, 

PARAMETRYZACJI OSIĄGNIĘĆ ORAZ ESTYMACJI EWALUACJI JEDNOSTKI 

NAUKOWEJ – ICI SCIENCE EVALUATION ..” 

 Nie otwierać przed godziną 12.00 dnia 15.07.2016. 

- przesłać faksem na nr 22 835 09 77.Uwaga: liczy się data wpływu.  

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: halina.rozbiecka@insp.waw.pl w 

terminie do dnia 15. 07.2016, godz.12.00. Uwaga liczy się data wpływu 

korespondencji elektronicznej. 
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VI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę 

ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą 

w złotych polskich. 

 

VII. Informacje o formalnościach 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku 

postępowania. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu 

zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania 

ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród 

złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 

odwołanie, skarga. 

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na 

wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Na podstawie 

art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, niniejsze zamówienie nie 

podlega rygorowi postępowań uregulowanych w ustawie prawo zamówień 

publicznych.  

6. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania, bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy 

2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

 


