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Warszawa, 5 grudnia 2019 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 
10/16, 02-958 Warszawa, na podstawie art. 4 pkt. 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Zamawiającym 
lub Muzeum zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: 
Dostawa oprogramowania Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL ML MULTI Team 
Subscr New Monthly Education Named license, subskrypcja na 36 miesięcy. Liczba – 2 szt. 
 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

Dostawa oprogramowania Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL ML MULTI Team Subscr 

New Monthly Education Named license, subskrypcja na 12 miesięcy. Ilość – 2 szt. 

Kod CPV: 48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego 

Dostawa oprogramowania Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL ML MULTI Team Subscr 

New Monthly Education Named license ma na celu zapewnienie zgodności i współpracy aplikacji 

wchodzących w skład zestawu Creative Cloud, które są obecnie na wyposażeniu Zamawiającego. 

Programy ściśle ze sobą współpracują i gwarantują pełną zgodność przy przejściu z programu 

Photoshop do InDesign, Ilustrator, Bridge lub Lightroom. 21 grudnia br. Zamawiającemu kończy 

się roczna licencja na w/w oprogramowanie (PN 65272482BB01A12). 

2. Oczekiwania zamawiającego: 

a) udzielenie co najmniej trzyletniej gwarancji na prawidłową pracę dostarczonego 

oprogramowania, 

b) w okresie udzielonej gwarancji w momencie stwierdzenia wady produktu Wykonawca 

wymieni produkt na nowy wolny od wad lub dokona naprawy na własny koszt, 

c) oprogramowanie ma pochodzić z dystrybucji na Polskę. 

3. Termin wykonania zamówienia 

do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, ale nie później niż 21 grudnia 2019 r. 

II. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena: 100% 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 

1. Cena 100 
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W kryterium Cena (C) oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalną liczbę punktów tj. 

100 pkt. Największą liczbę punktów w kryterium Cena uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe 

oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą ze wzoru: 

      najniższa cena brutto 

(C) liczba punktów ocenianej oferty = ----------------------------------------  x  100 

cena brutto badanej oferty  

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. W ofercie należy podać cenę całkowitą zamówienia. Cenę należy podać w kwotach brutto  

(z podatkiem VAT) i netto. Cena oferty musi obejmować wykonanie prac, wszystkie koszty oraz 

świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

4. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 

5. Po dokonaniu  oceny ofert Zamawiający podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie 

najkorzystniejsza, w celu uzyskania najlepszych warunków zamówienia.   

6. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 

zawarcia umowy z Wykonawcą. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyn. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 

błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów a 

tym samym dokonuje odrzucenia oferty. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami 

Patrycja Żołędowska – Z-ca Kierownika Działu Dokumentacji i Cyfryzacji 

e-mail: pzoledowska@muzeum-wilanow.pl  

mailto:pzoledowska@muzeum-wilanow.pl
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2. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty  należy  składać  mailowo  na adres:  serwis@muzeum-wilanow.pl w terminie  

do 12.12.2019 r. do godz. 12.00. 

W tytule maila należy wpisać: Oferta – dostawa oprogramowania Adobe CC 

 
Załączniki: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1  
2. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – załącznik nr 3 

mailto:serwis@muzeum-wilanow.pl

