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Projekt pn:  „Zawodowy Start w Przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja  

 
Kluczbork, dnia 25.10.2012r.  
FP.2600.63.2012.AM 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 
na aktualizację oprogramowania Autodesk Design Academy  w ramach projektu pn: 

„Zawodowy Start w Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: 
Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork,  
tel.  (077) 418 52 18; fax. (077) 418 65 20.  
Strona internetowa: www.powiatkluczborski.pl; 

Osoba z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem ofertowym Anna Malejki 
tel. (077) 418 52 18 wewn. 172; email: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl 
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA: Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu pn: „Zawodowy 
start w przyszłość”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie  
nr POKL.09.02.00-16-030/11-00 z dnia 12.09.2012r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Opolu a Powiatem Kluczborskim w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) - postępowanie poniżej 14 000 
euro, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1) Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja oprogramowania dla posiadanych licencji 

Autodesk Design Academy 2011 do wersji 2013 wraz z roczną subskrypcją w ilości  20 sztuk licencji 
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku oraz 20 szt. licencji wraz z roczną 
subskrypcją dla Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. 

2)  Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

48.32.10.00-4  Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 
 

3) Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 
 
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna: 

- być sformułowana w języku polskim w sposób czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się 
do  przedmiotu zapytania ofertowego, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,  
- być czytelnie podpisana przez oferenta.  
 

2.Ofertę według załączonego wzoru Wykonawca można złożyć w jednej z wybranych form:  

1) pisemnej osobiście lub przesłana pocztą/kurierem na adres: Starostwo Powiatowe ul. Katowicka 1, 
46-200 Kluczbork, lub 
2) pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl, lub 
3) faksem na numer : 077 418 65 20. 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2012r. do godz. 13.00.  
 

z dopiskiem „Oferta na aktualizację oprogramowania w ramach projektu Zawodowy Start w przyszłość” 

http://www.powiatkluczborski.pl/
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3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

6.  Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie do 
zawarcia umowy na realizację zamówienia.  

7.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.powiatkluczborski.pl w zakładce 
zamówienia publiczne  oraz w linku do projektu. 

 
V. TERMIN DOSTAWY:  
Wykonawca dostarczy oprogramowanie w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, pok. Nr 304. Koszty 
dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
 

 

VI. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: CENA 100 %. 
1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium, którym jest cena – 

100%. Jako  najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Liczba 
punktów przyznana za kryterium cena danej oferty zostanie określona według następującego wzoru: 
 

 
C = 

C min 
x 100 pkt 

          C o 

gdzie:       C - cena 

 C min – cena brutto oferty najtańszej 

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

 

2. Zamawiający oceni złożone oferty w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.   

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia 
jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

5. Złożona przez Wykonawcę oferta stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania 
przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.  
 
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE  OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 
 

1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania 
umowy zostaną wskazane odrębnym pismem. 

2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 
sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejsza pod 
względem kryteriów oceny ofert. 

3. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane 
egzemplarze umowy w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie 
Zamawiający po podpisaniu odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym 
przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień odebrania podpisanej obustronnie umowy przez 
Wykonawcę (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks cywilny). 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatkluczborski.pl/

