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Warszawa, dnia 11 grudnia 2020 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 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

pn.: „Dostawa oprogramowania użytkowego Microsoft” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CPV:  48000000-0 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

Dostawa oprogramowania Microsoft, zgodnie z załączoną specyfikacją: 

L.p. Nazwa licencji* Ilość 

1. OfficeStd 2019 SNGL OLP Acdmc  100 szt. 

 

* wg dokumentacji firmy Microsoft 

Wykonawca zobowiąże się do: 

1) Udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na prawidłową pracę oprogramowania zgodnego z 

dostarczonymi licencjami wsparcia, 

2) W okresie udzielonej gwarancji w momencie stwierdzenia wady produktu Wykonawca 

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

Termin wykonania zamówienia: do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Mateusz Dobiegała, e-mail: mdobiegala@muzeum-wilanow.pl  

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Nazwa kryterium Opis kryterium Waga % 

Cena (C) Łączna cena oferty brutto 100 

 

gdzie: 

Cena (brutto) najniższa 

C =   ------------------------------------ x 100 

Cena (brutto) badanej oferty 

Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonych 

kryterium oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Miejsce składania ofert: oferty należy dostarczyć do Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie w formie elektronicznej na adres email: mdobiegala@muzeum-wilanow.pl  

2) W tytule należy podać: Dostawa oprogramowania użytkowego Microsoft 

3) Termin nadsyłania ofert: 18 grudnia (piątek) 2020 r., godz. 12:00 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta zawiera: 

a) formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

b) dokładne oznaczenia przekazywanych licencji, 

c) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do Zapytania 

ofertowego 

 

2) Informacje dodatkowe: 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

b) po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 

c) wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania 

do zawarcia umowy ze Wykonawcą, 

d) złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyn, 

f) UWAGA: 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. 

 

Załączniki: 

Nr 1. Wzór formularza ofertowego 

Nr 2. Wzór umowy 

Nr 3. Informacja RODO 

Zatwierdził:  

 

 

Paweł Jaskanis 

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III  

w Wilanowie 

 

mailto:mdobiegala@muzeum-wilanow.pl

