
Wygenerowano: 2020-12-28 14:37 Strona 1 / 4

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier"

Ogłoszenie

Numer

2020-13166-23999

Id

23999

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-A068/20 - PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier

Tytuł

"PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier"

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-28
1. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załacznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
3. Zapytanie Ofertowe DNiP.3912.1.2020.UD

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-28

Data ostatniej zmiany

2020-12-28

Termin składania ofert

2021-01-20 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży
Akademicka 14
18-400 Łomża
NIP: 7181947148
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Osoby do kontaktu

Jacek Bochenko
tel.: 660438362
e-mail: jbochenko@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Program powiększający tekst w komputerze w wersji na pendriv

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  2 sztuk programów powiększających tekst w komputerze 
w wersji na pendrive dla studentów ze szczególnymi potrzebami Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach projektu „PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier” 
o niżej wymienionych funkcjach:
•�Oprogramowanie przeznaczone do ułatwiania obsługi komputerów osobom słabowidzącym,
•�Płynna regulacja powiększenia w zakresie co najmniej od 1 do 50 razy,
•�Kilka różnych trybów powiększania w tym co najmniej pełne, nakładka, lupa, linijka,
•�Funkcja filtrowania i dopasowywania kolorów: zmiana kolorów, jasności i kontrastu,
•� Funkcja modyfikacji funkcjonalności kursora, zmiana wielkości i koloru oraz wyszukiwacz 
wskaźnika, automatyczne przesuwanie kursora do powiększanego pola, 
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•�Obsługa co najmniej dwóch monitorów: powiększenie rozszerzone o kolejny monitor, powiększenie 
kopiowane na kolejny monitor,
•�Licencja powinna pozwalać na instalację na wielu komputerach, a ochrona licencji może być 
realizowana za pomocą specjalnego urządzenia USB, którego użytkownik może używać podczas 
pracy na różnych komputerach,
•�Oprogramowanie musi pracować w systemach Windows w wersji 7 i nowszych,
•�Interfejs użytkownika w języku polskim.

Kody CPV

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z PWSIiP w 
Łomży, rozumiane jako wzajemne powiązanie między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, podlegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: cena brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia – 100 %,

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-28 - data opublikowania

-> 2021-01-20 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


