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Warszawa, 2018-04-13 r.   

IBE/105/2018 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 Zamówienie jest realizowane w ramach projektów pozakonkursowych: 

1. Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie 

interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym, POWR.02.13.00-00-

0001/17 

2. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-

0001/17 

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w dwóch częściach, w zakresie dostępu do systemu 

informacji prawnej wraz z codziennymi aktualizacjami dostarczanymi przez cały okres 

świadczenia umowy dla Instytutu Badań Edukacyjnych.  

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wersję 

jednostanowiskową OnLine (Internet) oprogramowania w dwóch częściach: 

Część I - 3 licencje,  w okresie zdefiniowanym w pkt. III.1) Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Część II - 3 licencje  w okresie zdefiniowanym w pkt. III.2) Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w oparciu o umowę zawartą pomiędzy 

Wykonawcą a Instytutem Badań Edukacyjnych. 

Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną z dwóch części.  

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: 30-06-2020 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

Dysponowanie aplikacją on-line oprogramowania w zakresie systemu informacji 

prawnej, udostępnioną na serwerze internetowym Wykonawcy, codziennie 

aktualizowaną on line za pośrednictwem Internetu. 

Szczegółową zawartość systemu oraz jego funkcjonalność – w pierwszej i drugiej 

części zamówienia - zawiera załączony OPZ 



 

   

 

 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – odrębnie dla 

każdej z części.  

Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć termin podpisania umowy od 1-05-2018 r. W 

przypadku późniejszego zawarcia umowy cena zamówienia zostanie obniżona 

proporcjonalnie. 

4.1. W odniesieniu do pierwszej części zamówienia: 

a) Cena – 40% 

Cena najniższa/cena badana x 40 = liczba uzyskanych punktów 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

b) Pozacenowe kryteria wyboru oferty – 60%  

 

L.p. Zawartość merytoryczna lub 
funkcjonalność podlegająca ocenie 

Sposób dokonywania 
oceny 

Maksymalna liczba 
punktów za dane 
kryterium 

1 Zawartość merytoryczna – Kategoria 
orzecznictwo 

Oferowana ilość 25 

2 Zawartość merytoryczna – europejskie 
akty prawne 

Oferowana ilość 5 

3 Zawartość merytoryczna – Kategoria 
literatura – komentarze  

Oferowana ilość 10 

4 Monografie Oferowana ilość 5 

5 Zawartość merytoryczna – Kategoria 
literatura – glosy 

Oferowana ilość 2 

6 Zawartość merytoryczna – Wzory 
dokumentów, pisma urzędowe 

Oferowana ilość 5 

7 Możliwość wyszukania wyłącznie 
orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości  w Luksemburgu przez 
indeks przedmiotowy 

Posiada/ nie posiada 2 

8 Wyszukiwarka kodów CPV (klasyfikacja 
2003 i 2008, szukanie po nazwie 
produktu i kodzie CPV, słownik główny i 
uzupełniający) 

Posiada/ nie posiada 2 

9 Możliwość przeszukiwania po „słowo 
klucz” określonego komentarza 
książkowego , publikacji zwartej lub 
samej publikacji w całości tj. bez 
podziału na rozdziały, podrozdziały, 
artykuły i ustępy 

Posiada/ nie posiada 2 

10 Możliwość wyszukiwania 
zaawansowanego poprzez 
sprecyzowanie kategorii 
przeszukiwanych dokumentów, ich 
aktualności, wraz z opcją zawężenia 

Posiada/ nie posiada 2 



 

   

 

 

wyników wyszukiwania do określonego 
rodzaju dokumentu, autora, 
wydawnictwa, daty publikacji i miejsca 
publikacji, w tym możliwość 
wyszukiwania konkretnych słów łącznie 
lub bez odmiany fleksyjnej w 
sąsiedztwie do pięciu słów z innymi 
słowami 

 

 
4.2. W drugiej części zamówienia: 

a) Cena – 60% 

Cena najniższa/cena badana x 60 = liczba uzyskanych punktów 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

b) Pozacenowe kryteria wyboru oferty – 40% 

 

L.p. Zawartość merytoryczna lub 
funkcjonalność podlegająca ocenie 

Sposób dokonywania 
oceny 

Maksymalna liczba 
punktów za dane 
kryterium 

1 Zawartość merytoryczna – Kategoria 
orzecznictwo 

Oferowana ilość 10 

2 Zawartość merytoryczna – Kategoria 
literatura – komentarze  

Oferowana ilość 12 

3 Monografie Oferowana ilość 5 

4 Zawartość merytoryczna – Kategoria 
literatura – glosy 

Oferowana ilość 3 

5 Zawartość merytoryczna – Wzory 
dokumentów,  pisma urzędowe 

Oferowana ilość 2 

6 Możliwość wyszukania wyłącznie 
orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości  w Luksemburgu przez 
indeks przedmiotowy 

Posiada/ nie posiada 2 

7 Wyszukiwarka kodów CPV (klasyfikacja 
2003 i 2008, szukanie po nazwie 
produktu i kodzie CPV, słownik główny i 
uzupełniający) 

Posiada/ nie posiada 2 

8 Możliwość przeszukiwania po „słowo 
klucz” określonego komentarza 
książkowego , publikacji zwartej lub 
samej publikacji w całości tj. bez 
podziału na rozdziały, podrozdziały, 
artykuły i ustępy 

Posiada/ nie posiada 2 

9 Możliwość wyszukiwania 
zaawansowanego poprzez 
sprecyzowanie kategorii 
przeszukiwanych dokumentów, ich 

Posiada/ nie posiada 2 



 

   

 

 

aktualności, wraz z opcją zawężenia 
wyników wyszukiwania do określonego 
rodzaju dokumentu, autora, 
wydawnictwa, daty publikacji i miejsca 
publikacji , w tym możliwość 
wyszukiwania konkretnych słów łącznie 
lub bez odmiany fleksyjnej w 
sąsiedztwie do pięciu słów z innymi 
słowami 

 

 

 

4.3. Sposób dokonania oceny w pozacenowych kryteriów wyboru ofert: 

a) W przypadku kryteriów ocenianych według formuły posiada/nie posiada każdy z 

Wykonawców oferujących daną pozycję/funkcjonalność otrzyma wskazaną w pkt. 

4.1 b lub 4.2 b liczbę punktów przyznawaną za daną pozycję/funkcjonalność . 

b) W przypadku kryteriów ocenianych według formuły oceniana ilość każdy z 

Wykonawców otrzyma punkty wg następujących zasad: 

i. Wykonawca, który zaoferował największą liczbę pozycji w danym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą za dane kryterium. 

ii. Liczba punktów dla pozostałych Wykonawców wyliczona będzie zgodnie z 

poniższym wzorem (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po 

przecinku): 

LP = (LO/LOa) x MLp 

Gdzie: 

LP- to liczba punktów  

LO – to liczba oferowanych pozycji w danym kryterium w ofercie badanej; 

LOa – to największa liczba oferowanych pozycji w danym kryterium spośród 

wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu; 

MLp – maksymalna liczba punktów za dane kryterium 

c) Łączna liczba punktów uzyskanych w pozacenowych kryteriach wyboru ofert to suma 

punktów uzyskanych zgodnie z pkt. 4.2.a) lub 4.2.b). 

4.4.             Za najkorzystniejszą w odniesieniu do każdej z wydzielonych części zostanie 

uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska sumarycznie największą liczbę 

punktów w kryterium ceny oraz pozacenowych kryteriach oceny ofert. 

4.5.             Cena ofertowa, czyli cena za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania 

zamówienia zostanie wskazana przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu 



 

   

 

 
zamówienia, w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) – łącznie z podatkiem VAT 

naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

4.6.             Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

warunkami wynikającymi z tego dokumentu. 

4.7.             Cena ofertowa może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4.8.             Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4.9.              Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami 

krajowymi Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę 

należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 

4.10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy  do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.11. Cenę oferty należy wskazać wypełniając dla danej części zamówienia formularz 

ofertowy stanowiący załącznik nr 3A lub 3B do ogłoszenia, w rubryce dla odpowiedniej 

części przedmiotu zamówienia. 

 

5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy (A – dla cz.I zamówienia lub B – dla cz.II zamówienia) 

 
6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym (A – dla cz.I zamówienia lub B – dla 

cz.II zamówienia) stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia w terminie do 23-04-

2018 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

 złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych/  

 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji i ceny zamówienia.  

 

Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


