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Ogłoszenie nr 500149165-N-2018 z dnia 28-06-2018 r.

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska: Dostawa licencji
na oprogramowanie dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej. 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
„NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, Zadanie 46 – SEZAM: System
Edukacyjnych Zasobów Akademickich i Multimedialnych, poz. 353: Zakup oprogramowania
wspomagającego działanie systemu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 549037-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska, Krajowy numer
identyfikacyjny 155400000, ul. Pl. Politechniki  1, 00661   Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 234 53 92, e-mail m.samplawski@coi.pw.edu.pl, faks 22 621 86 57. 
Adres strony internetowej (url): https://www.ci.pw.edu.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa licencji na oprogramowanie dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki
Warszawskiej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
CI.ZP.261.07.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Część I: Dostawa licencji akademickich firmy Microsoft
na Windows Serwer Standard 2016; Część II: Dostawa licencji na oprogramowanie do tworzenia
multimedialnych materiałów elearningowych. Część I: Dostawa licencji akademickich firmy
Microsoft na Windows Serwer Standard 2016 Przedmiotem zamówienia jest dostawa
akademickich licencji Microsoft Windows Server Standard 2016 z rozszerzeniami na procesory
lub licencji równoważnych – 4 licencje. Dostawa czterech akademickich licencji Microsoft
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Windows Server Standard 2016 plus ewentualnych rozszerzeń na ilość rdzeni procesora (na
cztery fizyczne serwery: dwa po 28 core oraz dwa po 8 core) lub licencji równoważnych.
Zamawiający przez równoważne licencje rozumie system operacyjny 64 bit, który posiada
następujące cechy: a) możliwość uruchomienia kontrolera domeny będącego w pełni zgodnym z
wdrożoną u Zamawiającego domeną AD pracującą w oparciu o system Windows Server 2016
(poziom funkcjonalności AD DS Windows Server 2012 R2), b) możliwość uruchomienia usługi
DFS zgodnej z Windows Server 2012 R2, c) możliwość uruchomienia serwera DNS z
możliwością integracji z kontrolerem domeny i w pełni zgodnego z serwerami Zamawiającego
pracującymi w oparciu Windows Server 2016, d) możliwość zainstalowania programu Microsoft
SQL Server 2014, e) możliwość instalacja opcji Nano Server, f) możliwość stopniowej
aktualizacji systemu operacyjnego klastra, g) możliwość uruchomienia kontenerów systemu
Windows Server, h) możliwość uruchomienia co najmniej 2 kontenerów funkcji Hyper-V, i)
możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych (VM), j) licencja przenoszalna, nieograniczona
czasowo i terytorialnie. Dostarczone oprogramowanie będzie wolne od wad fizycznych i
prawnych. Część II: Dostawa licencji na oprogramowanie do tworzenia multimedialnych
materiałów elearningowych 3.1) Aktualizacja 5 z posiadanych licencji na użytkowników
Camtasia Studio 6 EDU do najnowszej wersji programu. Przedmiotem zamówienia jest
aktualizacja (dostawa) 5 licencji edukacyjnych na oprogramowanie TechSmith Camtasia Studio
do najnowszej dostępnej wersji, pozwalająca na aktualizacje posiadanych już licencji w wersji 6.
Informacje o posiadanych przez Politechnikę Warszawską, Ośrodek Kształcenia na Odległość
OKNO PW licencjach: • Nazwa licencjobiorcy: Politechnika Warszawska • Nazwa programu:
Camtasia Studio (6.x) • Liczba użytkowników: 25 (licencje na 10 użytkowników zostały już
podniesione do wersji Camtasia Studio 9) 3.2) Dostawa licencji na oprogramowanie
multimedialne iSpring Suite w wersji 8.7 EDU lub nowszej – 8 szt. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa licencji wieczystej na oprogramowanie iSpring Suite w wersji 8.7 EDU lub nowszej
dla 8 użytkowników / stanowisk (kod producenta: 302485481-8U) lub licencji równoważnych.
Zamawiający przez równoważne rozumie oprogramowanie, które posiada następujące cechy: a)
program działa poprawnie w środowisku Microsoft Windows 8, 10 x64; b) polska lub angielska
wersja językowa programu, z poprawną obsługą polskich znaków; c) umożliwia publikowanie
projektów na platformach LMS (standardy SCORM i AICC); d) współpracuje z prezentacjami
przygotowanymi w programie MS PowerPoint co najmniej od wersji 2007; e) umożliwia eksport
/ zapis prezentacji MS PowerPoint z efektami animacji do HTML5; f) posiada konfigurowalne
okno odtwarzania projektów z możliwością dodania logo oraz zmiany kolorów oraz wielkości; g)
umożliwia nagrywania obrazu i dźwięku poprzez wbudowane narzędzie; h) generator quizów i
ankiet samosprawdzających z możliwością przypisywania punktów / wag do poszczególnych
pytań oraz wstawiania wzorów i obrazów do ich treści z poziomu edytora zarówno w pytaniach
jak i odpowiedziach; i) posiada co najmniej 10 różnych rodzajów pytań, w tym pozwalające na
oddanie odpowiedzi numerycznych z przedziałów; j) umożliwia tworzenie puli pytań, mieszania
kolejności pytań i odpowiedzi; k) możliwość importu pytań z pliku MS Excel; l) możliwość
dodawania i synchronizacji narracji do projektu; m) posiada wbudowane narzędzie
umożliwiające tworzenie symulacji dialogów z oceną dokonanych wyborów; n) posiada
wbudowane narzędzie do nagrywania zrzutu z ekranu oraz kamerki internetowej; o) posiada
bibliotekę grafik z postaciami i tłami; Dostarczone oprogramowanie będzie wolne od wad
fizycznych i prawnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

 
Dodatkowe kody CPV: 48620000-0, 48190000-6, 48520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dostawa licencji akademickich firmy Microsoft
na Windows Serwer Standard 2016

CZĘŚĆ NR: 2   

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5162.60 
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: A.P.N PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Domaniewska nr 44 A, 02-672 Warszawa 
Kod pocztowy: 02-672 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4441.40 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4441.40 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5575.44 
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
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NAZWA: Dostawa licencji na oprogramowanie do
tworzenia multimedialnych materiałów elearningowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13780.49 
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: EUPOL Paweł Owczarzak 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Palinkiewicza 3 
Kod pocztowy: 63-000 
Miejscowość: Środa Wielkopolska 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15366.39 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15366.39 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18939.19 
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


