
 

 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny WNPiSM, 00-927 Warszawa  
tel.: (22) 55 20 218 
e-mail: wnpism@uw.edu.pl, www.wnpism.uw.edu.pl 
 

Warszawa, dnia 8 grudnia 2020 r. 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 

na podstawie § 7 Regulaminu 

w sprawie trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty 

budowlane do kwoty 10 000 euro na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW 

 

WNPiSM-D-1-2020  

Dostawa oprogramowania w ramach projektu badawczego 

2019/33/B/HS6/00841/OPUS17 „Wyceniając politykę wobec uchodźców: Badanie 

porównawcze preferencji dotyczących polityki wobec uchodźców w Europie” 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. +48 22 55 20 218, e-mail: wnpism@uw.edu.pl  

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców                                      

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp.  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału      

w postępowaniu dotyczące: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika         

to z odrębnych przepisów; 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wadium nie jest wymagane. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania STATA według poniższej specyfikacji: 

- wersja 16, 

- wersja SE lub MP, 

- wersja akademicka: wszystkie stanowiska w projekcie badawczym umiejscowionym w WNPiSM 

UW, 

- wersja dla Windows i Mac OS, 

- 3 stanowiska w tym adiunkt, post-doc i doktorant, 

- możliwość instalacji na dwóch urządzeniach dla każdego stanowiska, 

- licencja minimalnie na 3 lata. 

 

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, należy składać w pok. 211 

SEKRETARIAT (II piętro) w budynku przy ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, nie 

później niż do dnia 17 grudnia 2020 r. do godziny 12.00. Oferty można składać                      

w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług operatora  pocztowego,  

za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty        

do Kancelarii Głównej UW lub datę i godzinę wpłynięcia oferty bezpośrednio                                           

do Zamawiającego. 

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

3. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego 

wzoru: 

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

O F E R T A 

w zamówieniu publicznym nr WNPiSM-D-1/2020 na:  

Dostawa oprogramowania w ramach projektu badawczego 2019/33/B/HS6/00841/OPUS17 

„Wyceniając politykę wobec uchodźców: Badanie porównawcze preferencji dotyczących polityki 

wobec uchodźców w Europie” 

 



 

 

4. Wykonawca może przesłać ofertę w formie zaszyfrowanego pliku elektronicznie na adres 

zamowienia.wnpism@uw.edu.pl . W dniu i o godzinie wskazanej jako termin składania 

ofert Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zmawiającemu klucz deszyfrujący. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące 

kryteria oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1 Cena /C/ 60% 

2 Okres udzielanej licencji /L/ 40% 

 

1)  Cena /C/  

Kryterium temu zostaje przypisana liczba 60 punktów. Liczba punktów poszczególnym 

Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

  Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów 

 Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru : 

Ci  = ( cena najniższa brutto / cena oferty badanej brutto )x60 pkt 

i - numer oferty badanej 

Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej) 

2) Okres udzielanej licencji (L) 

Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40 punktów. Liczba punktów poszczególnym 

Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

 Oferta o najdłuższym terminie licencji otrzyma 40 punktów 

 Pozostałe oferty – licba punktów wyliczona wg wzoru : 

Li = (okres licencji oferty badanej/najdłuższy proponowany okres licencji)x40 pkt 

i - numer oferty badanej 

Li - liczba punktów za kryterium „LICENCJA” (oferty badanej) 

2. Minimalny okres udzielanej licencji wynosi 36 miesięcy. 

3. W przypadku, gdy w ofercie zaproponowany zostanie okres krótszy niż 36 miesięcy oferta 

zostanie odrzucona. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną 

według wzoru: 
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S = C + L  

C – LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA 

L – LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM OKRES UDZIELANEJ LICENCJI 

S – ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW KRYTERIÓW CENA I LICENCJA 

 

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

VII.  WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli żadna z ofert nie spełni kryteriów formalnych. 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli żadna z ofert spełniających kryteria formalne nie będzie 

zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli 

najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę zabezpieczoną na realizację zamówienia. 

 

VIII. INNE 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie                     

w  kwocie zaproponowanej w ofercie. 

2. Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat. 

Przelew na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT. 

 

Dziekan 

Wydziału Nauk Politycznych  

i Studiów Międzynarodowych UW 

 

dr hab. Daniel Przastek 


