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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/GCD/o z dnia 16 maja 2016 r. 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań; NIP: 777-00-06-350 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone z zastosowaniem art. 4. pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych, tj. 

trybu właściwego dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiot zamówienia 

Sprzedaż i dostarczenie licencji programu Adobe Illustrator CC PL WIN/MAC EDU – 
subskrypcja na rok (14 licencji) zgodnie z opisem tematu przedmiotu zamówienia (pkt. 
3.5). 

3.2. Oferent: 
Podmiot gospodarczy posiadający uprawnienia do sprzedaży licencji programu Adobe 
Illustrator CC PL WIN/MAC EDU – subskrypcja na rok. 

3.3. Kod CPV zamówienia: 48.00.00.00-8 

3.4. Miejsce realizacji: Przekazanie licencji odbędzie się osobiście w Poznaniu lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy: bartkol@amu.edu.pl).  

3.5. Temat przedmiotu zamówienia:  
Adobe Illustrator CC PL WIN/MAC EDU – subskrypcja na rok 

3.5.1. Wymagania dotyczące celu zamówienia: 
 Licencja obejmie oprogramowanie Adobe Illustrator CC w wersji edukacyjnej 

z  językiem polskim 
 Licencja zostanie niezwłocznie dostarczona do zamawiającego, przy czym nie później 

niż w terminie do 31 maja 2016 r. 

3.5.2. Łączna liczba licencji: 14 

3.5.3. Termin realizacji zamówienia: 31 maja 2016 r. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy spełniają warunki minimalne 

udziału w postępowaniu, dotyczące:  

4.1. Posiadanie uprawnienia do dysponowania i sprzedaży oryginalnych licencji 
programu Adobe Illustrator CC PL WIN/MAC EDU – subskrypcja na rok. 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska w wyniku oceny, najwyższą liczbę punktów.  

 

Kryterium Sposób oceny 

5.1. Cena Waga kryterium: 100% 

 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

6.1. Termin i sposób 
złożenia: 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby 
Zamawiającego, albo przesłać na adres e-mail: 
geocentrum@amu.edu.pl i bartkol@amu.edu.pl na formularzu 
Wzór oferty załącznik 1, w terminie do dnia 23 maja 2016 roku. 
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  

6.2. Osoba do 
kontaktu: 

Koordynator kierunkowy gospodarka przestrzenna – dr Bartłomiej 
Kołsut, bartkol@amu.edu.pl 

6.3. Wykluczenia  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po 
terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert. 

 Nie będą rozpatrywane oferty które nie będą zawierały  
wszystkich treści zawartych w formularzu Wzór oferty 
określony przez Zamawiającego. 

 Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent 
lub oferta nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 

 Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza 
możliwości techniczne Zamawiającego dotyczące 
zapewnienia wymagań dla realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
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 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą 
być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo.  

7. POINFORMOWANIE O WYNIKACH 

7.1. Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach postępowania w ciągu 
trzech dni roboczych od ww. daty zakończenia zapytania ofertowego.  

7.2. Zamawiający podpisze umowę o współpracy z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę 
punktów w oparciu o kryteria wymienione w pkt. 6. 

 
8. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

8.1. W przypadku kiedy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne na udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem. Negocjacje 
dokumentowane będą notatką podpisaną przez obie zaangażowane strony.  

8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

8.3. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu  (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.). 


