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14.02.2017 
 
 

Zapytanie ofertowe 
Nr 02/02/2017 

 
 

W związku z realizacją projektu „Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmiany fazy w przebiegu CHAD” 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 

2020, Umowa nr. RPMA.01.02.00-14-5706/16-00, Cambria Sp. z.o.o. sp. k. zaprasza do składania ofert na 

„Sprzedaż licencji”, potrzebnych do realizacji prac w ramach projektu „Komputerowe wspomaganie diagnostyki 

zmiany fazy w przebiegu CHAD”. 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

CAMBRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa 

Tel. 697980252 

NIP: 9512373281 

Regon: 146949350 

 
 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

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

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż licencji oprogramowania 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. 

 
  Preferowany termin udostępnia licencji: 01.03.2017 r 

 
Miejsce dostawy Licencji: Warszawa Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa 

 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

a. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy zdolni do świadczenia usługi w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni od podpisania umowy. 

b. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza: 

1. Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ w wytycznych programowych, 

 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 

d) 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. 

 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

Odnośnie warunku 4a: 

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o gotowości do udostępnienia 

licencji w określonym terminie. 

Odnośnie warunku 4B: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia (zał. 3). 

 
 

 
5. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO 

POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

 
Kryteria oceny ofert i ich wagi 

 
 

Lp. Kryteria Waga 

1 Cena 50 pkt. 

2 Termin udostępnienia (dostarczenia) licencji 50 pkt 

 

Podana przez oferentów cena w wartościach netto i brutto musi zawierać całkowity koszt usługi wraz z kosztami 

dostawy i odbioru licencji. 

Termin udostępnienia licencji jest określony przez liczbę dni od dnia podpisania umowy. Przy założeniu, że 

dzień podpisania umowy jest dniem następnym po upływie terminu składania ofert. 

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po wybraniu oferty. 

 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zadecyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych  

łącznie w obu kryteriach. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, 
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pozostałe otrzymają proporcjonalnie mniej, podobnie wygląda sposób obliczania punktacji w kryterium termin. 

Formuła: 

C= C min / C ofer X 50 + T min/ T ofer X 50 (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer – cena badanej 

oferty, T min – oferta z najszybszym terminem udostepnienia licencji, w dniach roboczych, Tofer – termin 

badanej oferty, w dniach roboczych) 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.02. 2017 r. do godz. 16.00 na adres: Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 

Warszawa 

 
6. Sposób przygotowania oferty i złożenia oferty 

 
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym zał. nr .  2. 

 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, 

w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia 

dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w 

przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny. 

5. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować do Tomasz Krajewskiego mail: 

tomasz.krajewski@cambriasystems.pl. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi w 

przypadku pytań przesłanych pod inny mailowy. 

Osoba do kontaktów: Tomasz Krajewski mail: tomasz.krajewski@cambriasystems.pl 
 

 
 

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 
2. Formularz oferty – zał. nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 

4. Propozycje oprogramowania – zał. nr 4 
5. Wzór umowy – zał. nr 5 
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