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ZAPYTANl E OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu
wrozumien,,if:f:,|"1o::lfr?rr,::;Tnr:7:;"?,ZYio.ł§ł,jeńPublicznych

Podstawa prawna: Art, 4 pkt. 8 Ustawy

1. Zamawiający

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń,
NlP: 879-01 7 -72-91, REGON: 00000'1 324

osoba do kontaktu:
Jolanta Szelatyńska, adres poczty elektronicznej: Jolanta,Szelatvnska@umk.p|

2. Nazwa i numer pĘektu:

,,FreezEYE Tracker - ultrafast system for image stabilization in biomedical imaging"

Nr umowy: TEAM TECHl2016-2l13

3. Przedmiot zamówienia:

Oprogramowanie do projektowania, syntezy, analizy itestowania programów HDL dla
układów programowalnych firmy Xi!inx.

Szczegołowy opis przedmiotu zamowienia zawierazałącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofeńowego.

Wspolny Słownik Zamowień CPV: 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy
informatyczne

4. Terminy:

4.1. Termin złożenia ofeń: 19lipca 2017 r, do godz. 12.00

4,2.Terminzwiązania ofeńą: 30 dni. Bieg terminu rczpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofeń.

4.3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą wykonawcy, jednak nie dłuższy niż 14 dni,licząc
od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego,

4.4. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej pzez wykonawcę
faktury.

5. Kryteria oceny ofeń:

Cena ofeńowa brutto - waga 100%,

6. Wymagane dokumenty:

6.1. Ofeńę, zawierĄącąwymagane oświadczenia i informacje należy sporządzić zgodnie
zwzorcowym formularzem ofeńy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofeńowego,

6.2. Cena podana w ofercie winna obejmowaó wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, w szczególności: koszty udzielenia licencji, koszty dostawy nośnikow z wersją
instalacyjną oprogramowania (eśli dotyczy), wymiany nośnikow wadliwych na wolne od wad (eśli
dotyczy), wsparcia technicznego, cła i opłat celnych fieśli występują).

6.3. Cena powinna być wyrazona w złotych polskich (PLN). Jeśli cena ofeńy będzie wyrażona w innej
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walucie niz PLN, w celu porównania ofeń zostanie ona przeliczona na złote polskie według średniego
kursu NBP obowiązującego w dniu składania ofeń. Jeśli cena będzie wyraźona w PLN iwalucie obcej
ocenie ZamawiĄącego podlegać będzie tylko cena w PLN.

7.4. Cena powinna być wyrażona liczbowo i słownie. W pzypadku rozbieżności pomiędzy ceną
podaną liczbowo awyrażonąsłownie, ZamawiĄący pzyjmie cenę wyrażoną słownie.

7.5. ofeńa musi byó podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy.

7. Unieważnienie postępowania:

7.1. Zamawiający uniewazni postępowanie o udzielenie zamówienia, jezeli:

7.1.1, nie złoźono żadnej ofeńy nie podlegającej odrzuceniu,

7.1.2. cena oferty najkozystniejszej przewyzsza kwotę, ktorą Zamawialący przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia.

7.1.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia, której nie
moźna usunąć,

7 .1.4. wystąpiły okoliczności uniemozliwiające dokonanie wyboru najkozystniejszej ofeńy

7.2. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia.

8. Ofeńy częściowe iwariantowe:

8.1. Nie dopuszcza się składania ofeń częściowych.

8.2. Nie dopuszcza się składnia ofeń wariantowych.

9. Miejsce iforma składania ofeń:

Ofeńy należy składać w jednej z czterech form:

9.1. Korespondencyjnie pod adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uczelniane Centrum
lnformatyczne, Plac Rapackiego 1, B7-100 Toruń, pok,211.

9.2. Osobiście w siedzibie Uczelnianego Centrum lnformatycznego (adres j.w.),

9.3. Elektronicznie (skan podpisanej ofeńy) pod adres poczty elektronicznej:
Jolanta. Szelatynska@umk. pl

9.4. Faksem pod numer: 56 611 27 25.

1 0. Wynik postępowania:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców w formie elektronicznej.
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