
 

  

 

 

Beneficjent:  Projekt:  POIG.07.01.00-00-019/09 
 
Instytut Łączności – PIB 
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa 
tel. (+48 22) 5128 100, 
faks (+48 22) 5128 625 
www.itl.waw.pl, sips@itl.waw.pl  

 

1 / 2 

Numer sprawy: DGA/12/10 

Załącznik A do SIWZ 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 
oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 
ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa 
elektronicznej administracji. 

 
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem postępowania jest dostawa oprogramowania na potrzeby projektu „System Informacyjny o 
infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. 

Przetarg został podzielony na cztery części (zadania). Każdy z Oferentów może złożyć ofertę na 
dowolną liczbę zadań. Zamawiający wybierze te oferty w poszczególnych zadaniach, które w 
największym stopniu spełniać będą kryterium oceny ofert (najniższa cena). 

O ile nie określono inaczej, oferowane oprogramowanie powinno być dostarczone w wersjach nie 
starszych niż podane (jeśli w trakcie trwania postępowania przetargowego pojawi się wersja nowsza – 
Oferent może zaproponować nowszą wersję oprogramowania). Wszystkie oferowane licencje muszą 
mieć charakter komercyjny. Oprogramowanie musi zostać dostarczone w polskiej wersji językowej lub 
(jeśli polska wersja nie jest dostępna) w wersji anglojęzycznej. 

Oferent może zaoferować inne oprogramowanie niż wymienione poniżej, jednak jego cechy funkcjonalne 
muszą być nie gorsze od programów wymienionych jako wzorcowe. 

Oferta musi zawierać opis techniczny proponowanego oprogramowania (przygotowany przez 
Wykonawcę) potwierdzający w szczególności, że jego funkcjonalność jest nie gorsza niż 
oprogramowanie przedstawionego jako wzorcowe. 

Część I zamówienia - zadanie 1  
Oprogramowanie graficzne  

1. Corel Draw Graphics Suite X4 – 1 pakiet. 
2. Adobe Flash Professional CS4 – 1 pakiet. 
3. Adobe Acrobat 9 Pro Extended – 1 pakiet. 
 

Część II zamówienia - zadanie 2  
Oprogramowanie do administracji baz danych  

1. Quest Software - Toad for Data Analysts and Toad Data Modeler Combo Pack – 1 pakiet. 
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Część III zamówienia - zadanie 3 
Oprogramowanie GIS  

1. MapInfo Professional 10.0 – 2 licencje jednostanowiskowe. 
2. Vertical Mapper dla MapInfo Professional w wersji 9.0 (wymagana ta wersja za względu na 

konieczność współpracy z istniejącym oprogramowaniem Zamawiającego) – 2 pakiety. 
 

Część IV zamówienia - zadanie 4  
Oprogramowanie deweloperskie 

1. Embacadero RAD Studio 2010 Professional – 1 licencja dla pojedynczego użytkownika 
nazwanego.  

 

 

 
 


