ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie
(00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza
do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

1. Tytuł zamówienia
Dostęp on-line do systemu informacji prawnej

2. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2019 poprzez jej przesłanie drogą
elektroniczną na adres wioletta.wdowiak@ncbr.gov.pl

3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania
Wioletta Wdowiak, Dział obsługi prawnej, wioletta.wdowiak@ncbr.gov.pl

4. Skrócony opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji umowy
1 część zamówienia
Dostęp on-line do systemu informacji prawnej jednocześnie dla 25 stanowisk
2 część zamówienia
Dostęp on-line do systemu informacji prawnej jednocześnie dla 10 stanowisk

5. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie, Powiat: Warszawa, Miejscowość: Warszawa

6. Cel zamówienia
Zapewnienie pracownikom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju niezbędnego dostępu do
codziennie aktualizowanej bazy aktów prawych wraz z najnowszym orzecznictwem oraz
piśmiennictwem prawniczym w celu należytej realizacji powierzonych zadań, w szczególności
wynikających z powierzenia NCBR funkcji IP POIR oraz IP PO WER.
Przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju lub dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez podmioty trzecie (np. usługa
outsourcingu), w tym przez spółkę NCBR+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, bez względu na
zajmowane stanowisko, a także osobę współpracującą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w
ramach stosunku cywilnoprawnego.

7. Przedmiot zamówienia
1 część zamówienia
Obowiązkowy dostęp w trybie on-line do oprogramowania zawierającego następujący zakres
informacji (funkcjonalności):
1) Metryki aktów prawnych, teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz
prawo Europejskie;
2) Teksty aktów prawnych z wybranych dzienników resortowych, w tym obowiązkowo z Dziennika
Urzędowego ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) Projekty ustaw i pisma urzędowe – publikowane;
4) Orzeczenia sądów i administracji;
5) Glosy komentarze, wzory umów i pism procesowych;
Dodatkowo fakultatywnie oprogramowanie powinno zawierać następujący zakres informacji
(funkcjonalności):
6) Skany tekstów pierwotnych aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego;
7) Bezpłatny dostęp do rejestru długów;
8) Tezy z piśmiennictwa prawniczego;
9) Monografie prawnicze;
10) Polska Bibliografia Prawnicza PAN;
11) Informator Prawno-Gospodarczy wraz z dostępem do sprawozdań finansowych spółek;
12) Panel zawierający wizualizację procedury sądowej oraz sądowo-administracyjnej;
13) Panel dotyczący księgowości;
14) Panel dotyczący zarzadzania zasobami ludzkimi.
Dodatkowo fakultatywnie oprogramowanie powinno zawierać następującą funkcjonalność techniczną:
15) Możliwość integracji systemu z oprogramowaniem Active Directory
Dostęp do zakresu informacji w pkt. 1-12 – dla 25 stanowisk jednocześnie.
Dostęp do zakresu informacji w pkt 13 i 14 – po 1 stanowisku dla każdego z tych paneli.
2 część zamówienia
Obowiązkowy dostęp w trybie on-line do oprogramowania zawierającego następujący zakres
informacji (funkcjonalności):
1) Metryki aktów prawnych, teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz
prawo Europejskie;
2) Teksty aktów prawnych z wybranych dzienników resortowych, w tym obowiązkowo z Dziennika
Urzędowego ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) Projekty ustaw i pisma urzędowe – publikowane;
4) Orzeczenia sądów i administracji;

5) Glosy i komentarze, wzory umów i pism procesowych;
Dodatkowo fakultatywnie oprogramowanie powinno zawierać następujący zakres informacji
(funkcjonalności):
6) Skany tekstów pierwotnych aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego;
7) Bezpłatny dostęp do rejestru długów;
8) Tezy z piśmiennictwa prawniczego;
9) Monografie prawnicze;
10) Polska Bibliografia Prawnicza PAN;
11) Informator Prawno-Gospodarczy wraz z dostępem do sprawozdań finansowych spółek;
12) Panel zawierający wizualizację procedury sądowej oraz sądowo-administracyjnej;
13) Panel dotyczący księgowości;
14) Panel dotyczący zarzadzania zasobami ludzkimi.
Dodatkowo fakultatywnie oprogramowanie powinno zawierać następującą funkcjonalność techniczną:
15) Możliwość integracji systemu z oprogramowaniem Active Directory
Dostęp do zakresu informacji w pkt. 1-12 – dla 10 stanowisk jednocześnie.
Dostęp do zakresu informacji w pkt 13 i 14 – po 1 stanowisku dla każdego z tych paneli.

8. Kod CPV
48000000-8

9. Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak

10. Harmonogram realizacji zamówienia
12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub od daty wskazanej w umowie (rozpoczęcie nie później niż
1 lutego 2019 roku)

11. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełniania
1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
2) wiedza i doświadczenie Wykonawcy, niezbędne do wykonania zamówienia:
3) Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie. potencjał techniczny
Wykonawcy, niezbędny do wykonania zamówienia:
4) Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie. osoby zdolne do wykonania
zamówienia:
5) Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie. sytuacja ekonomiczna i
finansowa:
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

12. Dodatkowe warunki
1) Każdy Wykonawca powinien składać ofertę na obie część zamówienia.
2) Zamawiający zastrzega sobie udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy dla I części
zamówienia z Wykonawcą, który uzyska najwięcej punktów oraz udzielenie zamówienia
publicznego i zawarcie umowy dla II części zamówienia z Wykonawcą, który uzyska drugą w
kolejności liczbę punktów. Jeden Wykonawca może zawrzeć umowę tylko na jedną część
zamówienia publicznego.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odpowiedzi tylko na wybrane oferty;
b) Negocjacji warunków Zamówienia, w tym przedmiotu Zamówienia, zakresu pakietów
dodatkowych, ceny oraz istotnych postanowień. W terminie 2 dni kalendarzowych od złożenia
ofert Zmawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w formie osobistej lub mailowej. W
przypadku przeprowadzenia negocjacji zostanie z nich sporządzona notatka. Zamawiający
zastrzega sobie wybór Wykonawców bez przeprowadzania negocjacji;
c) Rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
lub uzupełnień dotyczących dokumentów lut treści złożonych ofert.
5) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6) Zasady poprawiania omyłek w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich;
b) oczywistych omyłek rachunkowych;
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem.
7) Odrzucenie oferty – Zamawiający zastrzega prawo do odrzucania oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania
omyłek;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
8) Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w szczególności jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba ze Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
c) jeżeli postepowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia
bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
9) Dodatkowe Informacje
a) Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy zapytania.

b) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie
ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zastrzegając informację w ofercie, Wykonawca winien
mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
spełni łącznie trzy warunki:
i) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą;
ii) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
iii) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na
mocy odrębnych przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny
oferty.
c) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub
kilkoma wykonawcami.
e) Złożenia zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w
postaci zawarcia umowy).
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny
oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
g) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
h) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
i) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca może złożyć
wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Dokumenty ofertowe
muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania.

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca złoży wraz z ofertą
1)
2)

Wypełniony i podpisany formularz oferty (do wykorzystania załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania);
specyfikacja oprogramowania, umożliwiająca Zamawiającemu weryfikację posiadanych
funkcjonalności w zapytaniu ofertowym.

14. Kryteria oraz sposób dokonania oceny ofert
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji dla 1 części zamówienia
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

a) Funkcjonalność – 90,91% = max 10 pkt
b) Cena – 9,09% = max 1 pkt
W kryterium „funkcjonalność” oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający sprawdzi
czy oferta zawiera oczekiwane funkcjonalności dodatkowe, przyznając po 1 punkt za posiadanie
danej funkcjonalności wskazanej w pkt od 6 do 15 opisu przedmiotu zamówienia i 0 pkt za brak danej
funkcjonalności.
W kryterium „cena” oferta może otrzymać maksymalnie 1 punkt. Punkty będą przyznawane wg
poniższego wzoru:
Kx=(Cmin/Cx)*1pkt
Gdzie;
Kx – liczba pkt przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację usługi;
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia
Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji dla 2 części zamówienia
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
a) Funkcjonalność – 90,91% = max 10 pkt
b) Cena – 9,09% = max 1 pkt
W kryterium „funkcjonalność” oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający sprawdzi
czy oferta zawiera oczekiwane funkcjonalności dodatkowe, przyznając po 1 punkt za posiadanie
danej funkcjonalności wskazanej w pkt od 6 do 15 opisu przedmiotu zamówienia i 0 pkt za brak danej
funkcjonalności.
W kryterium „cena” oferta może otrzymać maksymalnie 1 punkt. Punkty będą przyznawane wg
poniższego wzoru:
Kx=(Cmin/Cx)*1pkt
Gdzie;
Kx – liczba pkt przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację usługi;
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia
Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

15. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu
brak

16. Informacje dotyczące kar umownych, które zostaną przewidziane w umowie
brak

17. Przewidywane możliwe zmiany istotnych postanowień umowy oraz warunki ich dokonania
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Przedmiotu Umowy,
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń i / lub poleceń służbowych
bądź decyzji administracyjnych, związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem będzie
Zamawiający.
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony.
4) wystąpi sytuacja, niemożliwa do przewidzenia.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy nie
była możliwa do przewidzenia na etapie odpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest
zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze
Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Nie stanowi zmiany Umowy rozszerzenie Oferty.

18. Dodatkowe informacje
brak

19. Wykaz załączników do Zapytania
1)
2)

Formularz oferty,
................................................................

