Łódź, dnia 16.11.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 02/11/2020/OD
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie niżej
opisanych usług.
1.
Zamawiający:
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
NIP 7251872505;
REGON 473224144;
KRS 0000191928
Osobą do kontaktu i udzielania wyjaśnień:
Marta Stępniak
tel. 519-300-647; 42 630 17 49; e-mail: marta.stepniak[at]instytut.lodz.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 bezterminowych licencji na oprogramowanie biurowe, typu
Pakiet Office Standard 2019 dla Windows lub równoważne, które można zainstalować na 4
urządzeniach (1 licencja na 1 urządzeniu).
Pakiet office musi zawierać:
 wersję danego producenta co najmniej z 2019 roku;
 programy, funkcjonalności i parametry:
- excel lub równoważny program do tworzenia arkuszy danych, który zawiera narzędzia do
analizy i wizualizacji danych;
- outlook lub równoważny program do zarządzania czasem i informacjami, który łączy obsługę
poczty, kalendarza, list kontaktów i zadań,
- powerpoint lub równoważny program do tworzenia prezentacji, który pozwala na
wykorzystanie dźwięku, animacji i efektów tekstowych w prezentacjach multimedialnych;
- publisher lub równoważny program, który pozwala tworzyć różnorodne publikacje nawet
użytkownikom z niewielkim doświadczeniem;
- word lub równoważny zaawansowany edytor tekstu;
 okres licencji: wieczysta
 wersja językowa: polska
dla projektu pn. „Obywatele Decydują” sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w
ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy
rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.
3. Rodzaj zakupu:
zakup licencji.
4. Okres zakupu usługi: listopad 2020.
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5. Kryteria oceny oferty:
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający dokona oceny
ważnych ofert na podstawie kryterium:
C – „Cena” – 100%
KRYTERIUM:
Cena
WAGA KRYTERIUM:
100 %
W kryterium Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu
ofertowym. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
C= Najniższa cena brutto z oferty niepodlegającej odrzuceniu/Cena brutto oferty badanej * 100
punktów,
C – ilość punktów, jaką oferta otrzymała w ramach kryterium najniższa cena (brutto)
Należy podać cenę za całość usługi w terminie określonym w punkcie 4.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierają najwyższą liczbę punktów.
Oferta nie zawierająca wymaganego załącznika (załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy) podlega
odrzuceniu
6. Dodatkowe informacje:
1) Ofertę cenową należy złożyć za formularzu stanowiący Załączniki nr 1.
2) Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: marta.stepniak@instytut.lodz.pl lub złożyć (za
pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie Zamawiającego (adres
podany w ust. 1) w terminie do dnia: 24.11.2020 r. do godz. 9:00
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego na
każdym etapie bez podania przyczyny.
Biuro czynne w godz. 8.00-16.00.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
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