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L.dz. 130/18 Kraków, dn.05.09.2018r 

Zapytanie ofertowe 

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą 

dla WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 

ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania iGrafx 

lub równoważnego w ramach zadania 2 – wprowadzenie praktycznych narzędzi dla 

studentów kierunku Informatyka  

 

Kod CVP 72268000-1 

Zamawiający: 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 

al. Kijowska 14 

30-079 Kraków 

REGON: 350814846 

NIP: 677-17-58-169 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie iGrafx lub równoważne, które umożliwia 

tworzenie modeli procesów biznesowych z wykorzystaniem języka BPMN oraz 

przeprowadzania symulacji biznesowych przygotowanych modeli. Licencja na 

oprogramowanie ma obejmować okres 3 lat akademickich począwszy od października 2018r. 

tj.: rok akademicki 2018/19, rok akademicki 2019/20, rok akademicki 2020/21 

 

Oferowane oprogramowanie musi zawierać następujące funkcjonalności: 

1. Wybór kategorii szablonów 

2. Ostatnie szablony 

3. Ostatnie użyte pliki 

4. Samouczek, 

5. Próbki 

6. Składniki dokumentu 

7. Paletę kształtów BPMN (zdarzenie, zdarzenie licznika czasu, zdarzenie warunkowe, 

zdarzenie wielokrotne równoległe, zdarzenie odbioru komunikatu, zdarzenie nadania 

komunikatu, zdarzenie odbioru sygnału, zdarzenie emitowania sygnału, zdarzenie 

wielokrotne (odbiór), zdarzenie wielokrotne (zgłoszenie), zdarzenie eskalacji, 

zdarzenie kompensacji, zdarzenie anulowania, zdarzenie zerwania, zdarzenie błędu, 

czynność, pętla standardowa czynności, czynność wiele instancji równolegle, 

czynność wiele instancji kolejno, czynność podproces zwinięty, czynność podproces 

osadzony, podproces doraźny, podproces transakcji biznesowej, podproces zdarzenia 

licznika czasu, czynność wywołująca, zgłoszenie graniczne czynności, bramka 
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decyzyjna albo, bramka scalająca albo, bramka decyzyjna lub, bramka scalająca lub, 

bramka równoległa, bramka wyzwalana zdarzeniem typu równoległa, bramka 

wyzwalana zdarzeniem,  bramka wyzwalana zdarzeniem rozpoczęcia, bramka 

złożona)  oraz artefaktów (grupa, odbiór komunikatu, dostarczenie komunikatu, 

dokument/obiekt danych, baza danych, kolekcja obiektów danych, wejście danych, 

wejście kolekcji danych, wyjście danych, kolekcja danych wyjściowych, obiekt 

informacji, skład informacji, wyjście informacji, kolekcja informacji wyjściowych, 

obiekt biznesu, skład biznesu, kolekcja obiektów biznesu, wejście obiektów biznesu, 

kolekcja wejściowych obiektów biznesu, wyjście obiektów biznesu, kolekcja 

wyjściowych obiektów biznesu). 

8. Parametry modelu, w tym: ustawienia uruchamiania, generatory, zasoby, zestawy 

zasobów, harmonogramy, zdarzenia, atrybuty (w tym możliwość pobierania danych z 

zewnętrznych źródeł), funkcje, monitory, typy zasobów, grupy transakcji, 

komunikaty, sygnały, usterki, eskalacje, właściwości procesu, 

9. Możliwość generowania symulacji poprzez scenariusze i dodawanie raportów do 

raportów, 

10. Możliwość eksportu modelu i raportu symulacji do standardu pliku PDF, doc/docx, 

ppt/pptx 

V. Kryteria Wyboru oferty:  

1) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: cena 100%  

2) Opis sposobu obliczania kryterium cena:  

 

  Najniższa oferowana Razem cena łączna brutto za zamówienie  

Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- x 100  

  Analizowana oferowana Razem cena łączna brutto za zamówienie  

 

3) Cena powinna być podana w złotych polskich wraz ze wszystkimi należnymi podatkami 

i obciążeniami, lub w euro – takim przypadku cena zostanie przeliczona na złote polskie 

po kursie średnim NBP z dnia upublicznienia oferty na portalu bazakonkurencyjności. 

4) Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 

100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku z zaokrągleniem zgodnie z zasadą od 0,005 w górę.  

VI. Sposób przygotowania oferty  

1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności najpóźniej do dnia 

14 września 2018r. do godziny 16:00.  

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 1 w odpowiednim języku. Do oferty, która stanowi 

załącznik 1 należy dołączyć wymagany załącznik: Załącznik nr 2 Oświadczenie o 

braku powiązań osobowych i kapitałowych.  

2) Oferta powinna zawierać cenę brutto (zawierającą wszelkie podatki) za każdy rok 

akademicki oraz łączną cenę za zamówienie – fakturowanie będzie odbywać się w 

podziale na lata akademickie, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.  

3) Jeden Wykonawca może złożyć maksymalnie jedną ofertę.  
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4) Każda składana oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

5) Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:  

a) Nazwę i adres Zamawiającego, tj. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,  

al. Kijowska 14, 30-079 Kraków,  

b) Nazwę zamówienia:  

 

Zakup licencji na oprogramowanie iGrafx one lub równoważne w ramach Zadania 2 

Wprowadzenie praktycznych narzędzi dydaktycznych dla studentów kierunku informatyka w 

ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w 

Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi 

priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.09.2018 godzina 16:00 

 

c) Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.  

VII. Miejsce oraz termin składania ofert  

1) Oferta musi być złożona w:  

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków 

Dział IT, pok. 417, piętro 4 

 

2) Termin złożenia oferty:  

 

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 14.09.2018 r. do godziny 16.00  

 

3) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty w formie przesyłki 

rejestrowanej, kurierem lub złożona osobiście w godzinach pracy biura tj. w dni robocze 

w godzinach 8.00 – 16.00. 

4) W przypadku nadania oferty przesyłką kurierską decyduje data wpłynięcia 

do Zamawiającego.  

5) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta.  

6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  

www.wszib.edu.pl 

VIII. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.  

1) Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa 

w dniu 16.09.2018.  

2) Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą.  
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X. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego 

wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia 

wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.  

2) Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których 

oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

3) Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści 

zapytania ofertowego.  

4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podawania przyczyny.  

5) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

6) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym  

1) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:  

dr Bartosz Banduła, bandula@wszib.edu.pl, 793 364 464 

2) Skład Komisji Wyboru Ofert: Dr inż. Tomasz Wojdyński, Dr Bartosz Banduła, mgr inż. 

Tomasz Libera; osoba uprawniona do podejmowania wiążących decyzji w stosunku do 

beneficjenta/upoważniona do składania oświadczeń woli w stosunku do beneficjenta: 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski  Rektor. 

 

XII. Termin związania ofertą  

1) Termin związania ofertą upływa po 14 dniach licząc od terminu składania ofert.  

XIII. Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

powiązań osobowych i kapitałowych. 

mailto:bandula@wszib.edu.pl
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Dane Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko / Nazwa: ……………………………………………..……... 

Adres: ……………………………………………..……................................. 

NIP: ……………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………….. 

 

2. Oferta cenowa: 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla 

WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 

ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Bankowości w Krakowie składam ofertę na dostawę oprogramowania iGrafx lub 

równoważnego w ramach zadania 2 – wprowadzenie praktycznych narzędzi dla studentów 

kierunku Informatyka  
 

Nazwa oprogramowania 
Cena w zł/euro1 za rok 

adademicki 

  

Cena brutto oferty razem za trzy lata akademickie  

 

3. Oferuję wykonanie całości zamówienia za: 

a) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania 

zawarte w jego treści. 

b) Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych materiałów, zrealizować przedmiot 

zamówienia. 

c) Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

                                                           
1 Należy wybrać właściwe 
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5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału  

w przedmiotowym postępowaniu, w tym również upublicznienie ich w ramach ogłoszenia 

wyników postępowania na stronie bazy konkurencyjności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu. 

 

 

Data, miejsce: …………….….…………………….   ……………………………………………………….. 

Podpis składającego ofertę  
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Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych 

do postępowania w sprawie realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla 

WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

Dane Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko / Nazwa:  ................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................  

NIP:  ..................................................................................................................  

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH BĄDŹ OSOBOWYCH 

Przystępując do postępowania w sprawie zakupu i dostawy oprogramowania iGrafx lub równoważne, 

będącego realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie” 

POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja 

Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych, oświadczam ,że: 

jestem uprawniony(-na) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Ponadto, oświadczam, że pomiędzy Zamawiającym – Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

a Wykonawcą  

 .................................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumiane jako wzajemne powiązanie pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO,  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Data, miejsce: ..................................................   .................................................................................... 
 Podpis składającego ofertę 

 


