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Warszawa, 22.12.2021  r. 

   

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  130 000 zł netto  

Znak sprawy 9/12/2021/W 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Wynajem licencji i wdrożenie systemu ENOVA dla Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:   

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące:  

w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonali, co najmniej 6 wdrożeń systemu Enova, w tym co najmniej 2 w 

instytucjach publicznych (realizujących zadania publiczne) zatrudniających minimum 50 

osób. 

 

4. Kryteria oceny -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1. Cena 100 

 

4.1. Cena 100 pkt. 

Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

brutto za zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów 

obliczoną zgodnie ze wzorem:   

C = (Cmin/Cbad) x 100 pkt 

gdzie: 

 Cmin – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert, 

 Cbad – cena brutto badanej oferty. 
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5. Wymagane dokumenty:  

1) formularz ofertowy -  Załącznik nr 2 do ogłoszenia, 

2) wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postepowaniu – Załącznik  

nr 3 do ogłoszenia. 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

ogłoszenia w terminie do 3.01.2022 r. godz. 12:00. 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia, a 

następnie:  

• złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 

„ORGMASZ” w pok. nr 505. 

• lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” ul. Żelazna 87, 00-879 

Warszawa. 

• lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

zamowienia@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl . 

 

7. Istotne postanowienia umowy. 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia. 

 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 
15% wartości umowy. 
 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny. 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny. 


