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ZAPYTANIE OFERTOWE nr CNT.93.03.2019 
 

Zamawiający: 

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 
NIP: 5250012946, REGON: 000001956 

Projekt 

Złożenie projektu do w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 
„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 
2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych i zasobów nauki”. 

Przedmiot 
zamówienia: 

Kompleksowe przygotowanie studium wykonalności na potrzeby projektu, o którym 
mowa poniżej, według wytycznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz 
zaleceniami dotyczącymi struktury i zakresu studium wykonalności. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie studium wykonalności na 
potrzeby projektu. 

Projekt przewidziany jest do złożenia w partnerstwie, z partnerami spoza 
województwa mazowieckiego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, 
Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych i zasobów nauki”. Celem projektu będzie zdigitalizowanie 
wybranych materiałów szkieletowych z terenów Polski. 

Studium wykonalności winno być wykonane z uwzględnieniem zapisów Regulaminu 
konkursu (Nabór nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19), Zaleceń dotyczących struktury 
i zakresu studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach działania 2.3 
POPC oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Termin 
realizacji 

zamówienia: 
Do 31 maja 2019 do godz. 12:00 

Kryterium 
oceny: 

Kryteria wyboru oferty:  

 cena – 60%  

 doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dziesięciu SW i minimum 
trzech, które otrzymały dofinansowanie  – 40%  

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 60 pkt. Ocena punktowa 
kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą:  

               Cena najniższa z oferowanych  
Cn = --------------------------------------------- x 60% x 100 = ……………. pkt.  
                      Cena oferowana  
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W zakresie kryterium „doświadczenie” – udokumentowane doświadczenie oferenta 
– referencje w zakresie spełnienia kryterium wyboru. Liczba punktów, które można 
uzyskać: 

> 10 SW,  w tym 3 które otrzymały dofinansowanie - 40 pkt.  

5-10 SW, w tym 3  które otrzymały dofinansowanie – 20 pkt.  

0-5 SW – 0 pkt.  

W Formularzu Oferty należy podać cenę wyrażoną w polskich złotych (zł) liczbowo 
i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Miejsce 
składania 

ofert: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii 
01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 109B  
e-mail: cnt@uksw.edu.pl 

Forma 
złożenia ofert: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie 
wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza ofertowego(załącznik) 
z podpisem osoby upoważnionej do złożenia ofert w imieniu firmy, na adres: 
cnt@uksw.edu.pl  lub dostarczona w wersji papierowej do: Centrum Cyfrowej Nauki 
i Technologii UKSW, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 109B  

Zawartość 
oferty: 

Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony Formularz Oferty, 

 Odpis z KRS / zaświadczenie z CEiDG / numer w odpowiednim rejestrze 

 Wymienione w Zapytaniu referencje i oświadczenia, 

 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (treść 
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do których 
wykonywania pełnomocnik jest upoważniony; pełnomocnictwo należy 
załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie). 

Termin 
złożenia ofert: 

Oferty będą przyjmowane do dnia 23.04.2019 do godz. 09:00 zgodnie z zapisami 
zawartymi powyżej.  

Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW 
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