Biblioteka Miejska w Łodzi
ZP.26.28.2021
Łódź, dnia 26.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę oprogramowania graficznego

Biblioteka Miejska w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie ww. dostawy, zgodnie z opisem jak poniżej.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź
tel.: 42 231-59-51
e-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl
II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
1.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. przy dzielani niniejsze o
Zamówienia, ustawy Pzp nie stos je si .
2.
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z przepisami „Re lamin udzielania
zamówie publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130
000,00 PLN” Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO)
Opis przedmiot zamówienia
Program graficzny powinien posiadać nast p jącą f nkcjonalność: tworzenie rafiki
Wektorowej i kład stron, edycja zdj ć, zarządzanie czcionkami Tr eType i OpenType,
przekształcanie

map

bitowych

na

postać

wektorową,

wysz kiwanie

zasobów,

przechwytywanie zawartości ekran , projektowanie witryn internetowych, powi kszanie
obrazów

cyfrowych,

a tomatyzacja

zada ,

a tomatyzacja

zada

i

tworzenie

zaawansowanych makr, kreator kodów paskowych, tworzenie kodów paskowych w
różnych formatach branżowych, kreator druku dwustronnego, usprawnienie pracy w
przypadk dw stronne o dr kowania dok mentów , szybkie i łatwe importowanie plików w
formatach EPS i PS, identyfikacja czcionki online. Pro ram powinien być w j zyk
polskim. Do pro ram

powinny być dołączone nast p jące zasoby: cliparty, zdj cia,

czcionki OpenType, profesjonalnie zaprojektowane szablony. Licencja m si być
dożywotnia np.: CorelDRAW Graphics Suite 2021, producent: Corel l b równoważny pod
wz l dem f nkcjonalności. Zamawiający wyma a licencji komercyjnej. – 1 szt.

Główny kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert cz ściowych w niniejszym
post powani .
2.

Zamawiający zastrze a, że przedmiot zamówienia m si być fabrycznie nowy, wolny
od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria niezb dne do ich
żytkowania.

3.

Serwis rządze musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego.

4.

Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej (PLN).

5.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie
z postanowieniami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach
do zapytania.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia dla wszystkich cz ści zamówienia: dostawa w terminie do 5
dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiające o zlecenia na sprz t do Wykonawcy.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Ofert należy sporządzić w j zyk polskim na form larz ofertowym wedł wzor
stanowiące o Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2.
Oferta m si być podpisana przez osob
osoby
prawnione do składania
oświadcze woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać
z odpowiednich dokumentów. W przypadku działania Wykonawcy przez
pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w ory inale l b kopii
poświadczonej za z odność z ory inałem przez osoby prawnione do składania
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o których mowa w pkt. , należy złożyć
w sekretariacie Biblioteki Miejskiej w Łodzi, pl. Wolności 4, 91-415 Łódź, pi tro II, w formie
pisemnej lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl z dopiskiem
„Oferta na zakup i dostaw oprogramowania raficzne o” do dnia 28.07.2021 r. do
godziny 10:00
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE, TRYB OCENY OFERT
1.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofert spełniającą war nki określone
w zapytaniu ofertowym.
2.

Przy wyborze oferty Zamawiający b dzie kierował si nast p jącym kryteri m oceny
ofert: Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia dla danej części
zamówienia – waga 100%.
UWAGA: ceny podane w form larz ofertowym m szą być zaokrą lone do dwóch
miejsc po przecink , czyli z dokładnością do jedne o rosza z odnie z zasadami
matematyki).

3.

Cen ofertową za przedmiot zamówienia dla wybranej cz ści zamówienia
Wykonawca przedstawi na form larz ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Ceny podane w form larz ofertowym m szą być
podane w PLN wraz z podatkiem VAT.

4.

Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z
zapytaniem i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

5.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zawierać b dzie
najniższą cen ofertową.

IX. INNE POSTANOWIENIA
1.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów dział w post powani .
2.
Zamawiający zastrzega w każdym czasie możliwość nierozpatrywania oferty,
odwołania lub zmiany war nków post powania o udzielenie zamówienia, jak również
posiada prawo do rezygnacji z prowadzenia post powania lub zamkni cia
post powania bez wyboru oferty i podania przyczyny.
3.

Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

X. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
p. Piotr Grzanecki– mail: piotr.grzanecki@biblioteka.lodz.pl (strona merytoryczna)
p. Agnieszka Jachowicz, p. Magdalena Michalska - mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl
(strona proceduralna)
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2

