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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza
do składania ofert na dostawę aktualizacji programu Statistica oraz programu automatyzującego
analizę danych i raportowanie w obszarze wyliczania zależności przeliczeniowej,
rozszerzającego funkcjonalności programów Statistica i Badania Międzylaboratoryjne.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu
udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz
zamówień z dziedziny nauki”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi:
1. aktualizacja dwóch wersji jednostanowiskowych programu Statistica do wersji Statistica
Professional 13 w najnowszej polskojęzycznej wersji,
2. rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Statistica i Badania Międzylaboratoryjne
o dedykowany program automatyzujący analizę danych i raportowanie w obszarze
wyliczania zależności przeliczeniowej,
3. walidacja oprogramownia,
4. szkolenie w siedzibie zamawiającego, dla 10 osób, z zakresu obsługi zaktualizowanego
oprogramowania Statistica oraz oprogramowania w postaci modułu analitycznego
rozszerzającego
funkcjonalności
oprogramowania
Statistica
i
Badania
Międzylaboratoryjne.
Termin wykonania zamówienia – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Płatność – 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Okres gwarancji: na prawidłowe działanie oprogramowania – co najmniej 12 miesięcy.

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Wymagania stawiane wykonawcy:
Wykonawca wdrożył co najmniej 3 programy analityczno - raportowe z wykorzystaniem
programu Statistica.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia wymagań stawianych wykonawcy:
Wykaz wykonanych w sposób należyty wdrożeń co najmniej 3 programów analityczno
- raportowych z wykorzystaniem programu Statistica.
Warunki udziału w postepowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Osoby do kontaktu:
Anna Kasprzak – tel. 081/8893228, adres e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach do zaproszenia,
b) w ofercie Wykonawcy,
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
- cena – 100%
Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego
przedmiotem zamówienia i umową. Ceny muszą być podane w złotych polskich i nie mogą
podlegać zmianie w okresie obowiązywania umowy. Cena podana w formularzu oferty stanowić
będzie podstawę oceny ofert w kryterium cena.
Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert - W toku badania i oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez
siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną
lub faksem.
Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty/unieważnienie postępowania:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
- zaistnieją inne okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Ofertę zawierającą:
- cenę,
- termin wykonani zamówienia,
- informację o okresie gwarancji,
- wykaz wykonanych w sposób należyty wdrożeń co najmniej 3 programów analityczno
- raportowych z wykorzystaniem programu Statistica.,
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należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
lub złożyć osobiście w kancelarii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy
Instytut Badawczego w Puławach, adres jak wyżej.
Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie.
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Dostawę aktualizacji programu
Statistica oraz oprogramowania automatyzującego analizę danych i raportowanie w obszarze
wyliczania zależności przeliczeniowej, rozszerzającego funkcjonalności programów Statistica
i Badania Międzylaboratoryjne”.
Termin składania ofert – do dnia 18.04.2017 r. do godz. 12.00 do dnia 24.04.2017 r. do godz.
12.00 do dnia 27.04.2017 r. do godz. 12.00

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz oferty
Załącznik nr 3 – projekt umowy
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