
 

Miasto Konin zaprasza do składania ofert na: 

 

„Dostawę oprogramowania Microsoft Office Std Dev SL – 55 szt.  - kod 

produktu Microsoft AAA-03499 w ramach podpisanej umowy MPSA nr 

4100025373”. 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa oprogramowanie Microsoft Office Std Dev SL - 55 szt. - kod 

produktu Microsoft AAA-03499 w ramach podpisanej umowy MPSA nr 4100025373. 

CPV nr 48000000-8. 

 

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa o treści jak w załączniku. Umowa ta określa zasady 

realizacji zamówienia. 

Termin realizacji dostawy: 7 dni od daty podpisania umowy. 

 

 

 

Informacje dodatkowe 

 

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: 

1.  Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy: 

a) nna moment złożenia oferty, winien posiadać status „Partnera” Microsoftu w 

rozumieniu umowy MPSA (status LSP) - wzór umowy MPSA dostępny na 

https://licensing.microsoft.com. ,  

b) posiadają wiedzę i doświadczenie (tj. wykonali w okresie 2014 – 2016 co najmniej 

dwie dostawy w zakresie podobnym lub takim samym jak dostawa stanowiąca 

przedmiot niniejszego zamówienia), potencjał techniczny oraz osoby zdolne do 

wykonania zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.   

2. Dokumenty potwierdzające warunki: 

a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

ofertowym,  

b) wykaz minimum dwóch wykonanych dostaw o zakresie podobnym lub takim 

samym jak dostaw stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, w latach 2014 



– 2016, potwierdzonych referencjami poświadczającymi należyte i terminowe 

wykonanie wykazanych usług.  

3. Kryteria oceny: cena 100%. 

4. Oferta powinna zawierać kwoty brutto w PLN. 

5. Termin i miejsce dostarczenia pisemnej oferty (wraz z wymaganymi dokumentami):  

do 23.05.2017 r. godz. 15:00,  w kancelarii lub Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 

Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500  Konin. Ofertę należy złożyć w 

zamkniętej kopercie z oznaczeniem wykonawcy, opisanej „Oferta na: Dostawę 

oprogramowania Microsoft Office Std Dev SL - kod produktu Microsoft AAA-

03499 w ramach podpisanej umowy MPSA nr 4100025373. Nie otwierać przed 

24.05.2017 roku. Dla Wydziału Informatyki” lub w inny sposób zapobiegający jej 

przedterminowemu otwarciu. 

6. Ofertę można wysłać również pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, plac 

Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem: dla Wydziału Informatyki (liczy się data 

dostarczenia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Koninie).  

7. Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, do niniejszego zamówienia ww ustawa nie ma zastosowania, ponieważ 

jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z możliwości wyjaśnień i 

uzupełnień ofert.  

9. Zamawiający do czasu podpisania umowy na wykonanie zadania zastrzega sobie 

prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, bez 

podawania przyczyn. 

 

 

Konin, 15.05.2017 r. 


