Warszawa, dnia 3 października 2018 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zwraca się z
prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie zamówienia obejmującego zakup i dostawę licencji
Microsoft Office Standard MOLP lub równoważne dla 24 użytkowników.
Informacje szczegółowe:
I.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Microsoft Office Standard MOLP GOV dla 24
użytkowników na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12.

II.

Termin realizacji zamówienia – 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy

III. Wymagany termin i miejsce złożenia oferty: ofertę należy przesłać na adres kontakt@niw.gov.pl do dnia
7.10.2018 r.
IV. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną oferty brutto.

V.

1.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

2.

Wycena zamówienia powinna zawierać informację o cenie netto i cenie brutto ogółem oraz koszcie
jednostkowym netto i brutto licencji.

3.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12
NIP: 7010780575 REGON: 368854582

Załącznik nr 1 do Zapytania (Warunki równoważności)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA RÓWNOWAŻNEGO

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do oprogramowania
wymaganego przez Zamawiającego wymagane jest, aby oprogramowanie spełniało niżej wymienione
wymagania:
1. Zaoferowane przez Wykonawcę licencje muszą:
a) zapewnić warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla licencji
oprogramowania podstawowego,
b) zapewnić, że nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie
posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Microsoft,
c) wykazać, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od
funkcjonalności oprogramowania wymaganego prze Zamawiającego,
d) zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać
będzie ze sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i użytkowym, eksploatowanym
u Zamawiającego;
2.

Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić minimum 5 pracowników Zamawiającego w zakresie
funkcjonalności i działania oprogramowania równoważnego w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz
nie później niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury sprzętowo-programowej
Zamawiającego oraz na własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe
działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu
oprogramowania równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne oprogramowanie nie
będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub
spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego.
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