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Kielce, dnia 11 .05.2020 r. 

Politechnika Świętokrzyska 
AL. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla 
Politechniki Swiętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika 
Swiętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej przestrzeni gospodarczej", w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współ finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego: www. bip.tu.kielce.pl   

oraz na Platformie: https:/Itu-kielce. loqintrade. net/relestracja!ustawowe.html   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

Termin realizacji zamówienia ustala się  w ciągu 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

o udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, 
określone w pkt. V SIWZ oraz nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych. Wykaz oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wskazany został  w pkt VII SIWZ. 

Oferty należy składać  na Platformie dostępnej pod adresem: 

https :IItu-kielce.loqi ntrade. nefIrejestracjalustawowe. html w wierszu oznaczonym tytułem oraz 
znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem 

do dnia 19.06.2020r. do qodziny 12°°.  O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania 
oferty a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 

19.06.2020r. o qodzinie 13°°  za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. 
Otwarcie ofert jest jawne. 

Oferta powinna być  sporządzona wjęzyku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifiko walnym 
podpisem elektronicznym. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż  przewidziana 
powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 245,00 zł  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

Zamawiający nie będzie zawierał  umowy ramowej. 

Zamawiający nie będzie ustanawiał  dynamicznego systemu zakupów. 
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Zamawiający nie będzie stosował  aukcji elektronicznej. 

Kryteria oceny ofert: 

Cena 60% 

Wsparcie techniczne 20% 

Przeprowadzenie przez Wykonawcę  prezentacji poprawności działania oprogramowania za 
pomocą  testów LumiMara 20% 

Termin związania ofertą — 60 dni 
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