
 
 

 

 

Warszawa, 28-12-2021 r.   

IBE/383/2021 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektów pozakonkursowych: 

„Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w 

nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, nr POWR.02.13.00-00-

0001/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

oraz 

“Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”.  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego oprogramowania MAXQDA 2022: 

Standard, Non-Profit, Single-User licence, Perpetual - 6 licencji oprogramowania w 

najnowszej dostępnej stabilnej wersji (licencja wieczysta). 

Zamawiający oczekuje, że oprogramowanie będzie oferowane w wariancie 

licencjonowania najtańszym dla danej wersji programu Non-Profit, o ile zgodnie z 

polityką prowadzoną przez producenta oprogramowania, Zamawiający jest 

uprawniony do takiej licencji. 

Dodatkowe wymogi: 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu zamówienia. 

2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego – ul. Górczewska 8, Warszawa 

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.  

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

 „Cena” (100% – maksymalnie 100 punktów) 
 



 

   

 

 

Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 

wykonanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie z 

wzorem: 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x 100 pkt 

          cena oferty ocenianej             

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów. 
 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 2) 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

ogłoszenia w terminie do 11-01-2022 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyć osobiście w pok.  B 3 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 zamówienia oraz ceny zamówienia. 

 

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

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


