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Ogłoszenie nr 510130907-N-2020 z dnia 19-07-2020 r.

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska: Odnowienie
subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz z komponentami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 539472-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540089980-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska, Krajowy numer
identyfikacyjny 15540000000000, ul. Pl. Politechniki  1, 00-661  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: 
Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz z komponentami

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
CI.ZP.261.03.2020

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: 

Politechnika Warszawska posiada licencję wieczystą Labview i w ramach programu
dydaktycznego prowadzi zajęcia dla studentów z wykorzystaniem tego narzędzia. W kolejnym
roku akademickim narzędzie to będzie również wykorzystywane w ramach dydaktyki oraz prac
badawczo-naukowych. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji i licencji
edukacyjnej oprogramowania LabVIEW wraz z komponentami oraz z prawem do aktualizacji.
Przedmiot zamówienia obejmuje: a) odnowienie subskrypcji wraz z prawem do aktualizacji
oprogramowania LabVIEW do licencji nr M80X53283 od dnia 30 czerwca 2020 r. do 29
czerwca 2021 r.; b) odnowienie subskrypcji wraz z prawem do aktualizacji oprogramowania
Multisim do licencji nr M78X46578 od dnia 30 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2021 r.; c)
odnowienie instalacji wersji studenckich oprogramowania LabView oraz oprogramowania
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Multisim do zeszłorocznych licencji, dla wszystkich studentów uczelni – 500 szt. – od dnia 30
czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2021 r.; d) dostawa nośnika USB wraz z oprogramowaniem, o
którym mowa w lit. a) i lit. b); e) szkolenie w siedzibie Wykonawcy lub w wersji wirtualnej w
zakresie oprogramowania National Instruments, przeprowadzone przez przedstawiciela
producenta oprogramowania – 36 kredytów szkoleniowych (tj. 144 osobogodziny) do dyspozycji
Zamawiającego zgodnie z kalendarzem szkoleń dostępnym na stronie ni.com/training po
uprzedniej rejestracji; f) dostawa podręczników szkoleniowych LabView Core 1 Course Kit
(Polish) – 6 szt.; g) dostawa podręczników szkoleniowych LabView Core 2 Course Kit (Polish) –
6 szt; h) dostawa materiałów edukacyjnych do kursu LabView Academy - 1 rok dostępu - od
dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.;

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 48983000-2

Dodatkowe kody CPV: 80500000-9, 22100000-1, 22110000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130480.31 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: National Instruments Poland Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: ni.poland@ni.com 
Adres pocztowy: Marynarska Point Phase II Ul. Postępu 16C 
Kod pocztowy: 02-676 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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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 160490.78 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160490.78 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160490.78 
Waluta: PLN

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. 


