P O L S K I E TO WAR Z Y S T W O O C H R O N Y P TAK Ó W
S e k r e t a r i a t P TO P ; u l . Ci e p ł a 1 7 ; 1 5 - 4 7 1 B i a ł ys t o k
tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl
Białystok, dnia 10 września 2015 r.
Nr postępowania: CI-21A/2015
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. KolejowaWejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17,
15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu
Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:
zakup i dostawę 1 szt. oprogramowania komputerowego przeznaczonego do pracy na
danych systemów informacji przestrzennej
(HRP IV, Zadanie 1)
Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10),
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania komputerowego do
zainstalowania na komputerze przenośnym, przeznaczonego do pracy na danych
systemów informacji przestrzennej (np. ArcGIS for Desktop Basic lub równoważny,
dla którego równoważność określają punkty 1.4-1.6 poniżej).
1.2.
Licencja pojedyncza komercyjna – szt. 1, licencja niewyłączna bez ograniczania
czasu obowiązywania, w najnowszej wprowadzonej na rynek wersji.
1.3.
Usługa wsparcia technicznego i aktualizacji wynosi co najmniej 12 miesięcy.
W ramach świadczenia usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla
oprogramowania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do:
a) otrzymania nowych wersji oprogramowania i udoskonaleń do wersji bieżących
oprogramowania
(otrzymanie
nowych
edycji
oprogramowania,
wydań
uzupełniających, poprawek programistycznych) wraz z licencją bez dodatkowych
opłat licencyjnych. Zamawiający uzyskuje prawo do nieodpłatnego zainstalowania,
uruchamiania, przechowywania i korzystania z aktualizacji oprogramowania, w ilości
określonej w pkt. 1;
b) asysty technicznej w zakresie problemów, oraz zgłaszania błędów do Wykonawcy;
c) maksymalnie 72 ‐ godzinnego czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszone problemy
związane z eksploatacją oprogramowania.
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Co najmniej podstawowe narzędzia geoprzetwarzania, takie jak: bufor, wycinanie,
przecinanie, złączenie przestrzenne.
Zapewnienie co najmniej:
zastosowania narzędzia geoprzetwarzania dla wielu warstw jednocześnie,
eksportu serii map do pliku w formacie *.pdf,
korzystania z map podkładowych udostępnianych przez producenta, np. mapy
topograficznej, ulic,
odczytu następujących formatów danych rastrowych: .dat, .img, .bil, .bip, .bsq, .bag,
.bmp, .bpw, .raw, .dt0, .dt1, .dt2, .ecw, .fst, .ers, .gis, .raw, .flt, .grd, .gif, .gfw, .grb,
.hdf, .hgt, .rst, .cit, .cot, .jpg, .blx, .sid, .sdw, .ntf, .png, .gff, .ddf, .tiff, .tfw,
tworzenia i edycji wykresów dla danych przestrzennych,
tworzenia kartogramów i kartodiagramów – prezentacji unikalnych wartości danych,
prezentacji danych podzielonych na przedziały (gradacja kolorem, sygnatury
stopniowane, sygnatury proporcjonalne), możliwości stworzenia mapy kropkowej,
wykresów kołowych i słupkowych,
klasyfikacji ilościowej danych wektorowych metodami: własne przedziały, równe
przedziały, definiowane przedziały, kwantylowe przedziały, naturalne przerwy w
ciągłości danych, geometryczne przedziały, odchylenie standardowe,
wyposażenie w narzędzia do kontroli integralności danych atrybutowych,
bezpośredniego odczytu danych GPS i GPX oraz możliwości konwersji danych GPX
do obiektów,
możliwości wczytania danych serwowanych za pomocą usług OGC,
obsługi GML,
możliwości konwersji pliku KML do warstwy GIS z zachowaniem symbolizacji, etykiet i
wyskakujących okienek HTML oraz możliwości konwersji warstwy GIS do pliku KML.
Oferowane oprogramowanie ma być kompatybilne z posiadanym przez
Zamawiającego aktualnie wspieranym oprogramowaniem ArcGIS for Desktop 10.x.

CPV: 38221000‐0 ‐ Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są minimalnymi, jakie musi spełniać
oferowany produkt. Jeśli w opisie tym zostały użyte nazwy własne lub typy produktów, to
należy rozumieć, iż mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i funkcjonalnych. W
przypadku produktów określonych w zapytaniu nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza
zastosowanie produktów równoważnych, o parametrach nie niższych niż produktów
wskazanych nazwą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o równoważności
rozwiązań lub produktów, ze wskazaniem nazw oferowanych produktów.
2. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia
2.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot
zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
2.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła
17, 15-471 Białystok, powiat białostocki, województwo podlaskie.
3. Sposób przygotowania oferty

3.1. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
przedmiotowego zaproszenia z podaniem ceny brutto i wskazaniem oferowanego
produktu.
4. Termin składania ofert i ich ocena
4.1. Oferty należy złożyć do dnia 17 września 2015 r. do godz. 10.00 drogą elektroniczną
na adres e-mail: mpotocka@ptop.org.pl
4.2. Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć formę skanu oferty podpisanej przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W tytule maila należy wskazać przedmiot
i numer zapytania.
4.3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Marta Potocka – tel.: 693 390
213, e-mail: mpotocka@ptop.org.pl
4.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego zaoferowany produkt będzie
spełniał wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.
4.5. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o rozstrzygnięciu drogą
elektroniczną.
4.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, w tym w zakresie rażąco niskiej ceny, na zasadach
opisanych w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm).
4.8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4.9. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Regulamin Zawierania Umów PTOP
Sporządzono i zatwierdzono pod względem merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Marta Potocka
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