
 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  

kwoty 130.000 złotych, przyjętego zarządzeniem nr 65/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 3 grudnia 2021 r. 

 

Wójt Gminy Zbójno 

Zbójno 178A, 87-645 Zbójno 

 

ZAPRASZA 

 

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie: 

 

Zakupu oprogramowania biurowego typu Office w ilości 38 licencji dożywotnich 

(bezterminowych) 

 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-

0001/21-00, w zakresie określonym w dokumentacji konkursowej. 

 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do zaproszenia formularzu oferty: 

1) osobiście w siedzibie zamawiającego – sekretariacie urzędu, lub; 

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając ją na adres: Urząd Gminy Zbójno, 87-645 

Zbójno, Zbójno 178A lub; 

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając ją na adres e-mail: bip@zbojno.pl, 

lub; 

4) faksem na numer (054) 280 19 21. 

2. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.  

 

3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 



 

 

1) przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego typu Office w ilości 

38 licencji dożywotnich (bezterminowych) o następującej specyfikacji: 

 

a. Wersja:  Microsoft Office 2019 Professional Plus BOX lub nowszy. 

b. Stan: Nowy. 

c. Producent: Microsoft. 

d. Wersja językowa: Polska / Wielojęzyczna. 

e. Zastosowanie: W domu / firmie. 

f. Typ licencji: Komercyjna. 

g.  Okres licencji: Bezterminowa. 

h. Liczba stanowisk: 1 

i. Wersja produktu: Licencja pudełkowa BOX, Płyta CD/DVD, klucz aktywacyjny. 

j. Okres licencji: Bezterminowa. 

k. Systemy operacyjne: Windows 10, Windows 11 lub nowszy, Server 2019/2021 

(wszystkie wersje). 

l. Obsługa systemów 32 bit i 64 bit. 

m. Aplikacje w pakiecie: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Access, OneNote, 

Skype for Business. 

2) dostawca oprogramowania będzie zobowiązany do instalacji oprogramowania na 

stanowiskach komputerowych w siedzibie zamawiającego; 

3) zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania u 

producenta – Microsoft. 

 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2022 r. 

 

6. Wymagany termin płatności: 14 dni. 

 

7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena - 100 

%. 

Wyjaśnienie zasad oceny. 

 Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 



 

 

 Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 

            Cmin 

C = ---------------- x 100 pkt x 100% 

              Co 

gdzie: 

Cmin - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

Co - cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej. 

 

8. Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 22 listopada 2022 r. 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień oraz 

dodatkowych dokumentów w sprawie złożonej oferty po upływie terminu o którym mowa w pkt 

8. 

 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Robert Witulski, pokój nr 8, tel. 

530 502 120. 

 

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy 

projekt umowy w sprawie zamówienia. 

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Zbójno, dnia 15.11.22 r 

                           

 

                                                               

 

 

- w załączeniu wzór formularza oferty. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


