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Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji 

.............................................. 

     (pieczątka Wykonawcy)                                                                                                        Nr sprawy AZP-240/PN-p30/044/2018 

OFERTA WYKONAWCY  

Pełna nazwa Wykonawcy* ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………. 

…………………………………………………………................……………………….……………………………………………………………………………….………., 

Adres siedziby  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………………………… 

…………………………………………………………….................…………………….………………………………………………………………………………………., 

Adres do korespondencji  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………., 

Nr tel. - ........................................................................., Nr fax - ......................................................................... 

E-mail: ............................................................................, http://www.………...................………...........………..........…, 

NIP - ..................................................................., REGON - ................................................................................, 

KRS/CEiDG ……………..……………….…................………………………………………………………………………………………..…………………...………., 
 

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA: 

        mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo    
 

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Analiz Społecznych 

i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części, składamy sporządzoną na 

podstawie pobranej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofertę skierowaną do: 
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
 

1. Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia: 

Dla celów porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej przedstawiamy poniższe kalkulacje: 

Część 1 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania do transkrypcji danych wraz z wyposażeniem dla Centrum Analiz 

Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – zgodnie z Formularzem oferowanych 

parametrów technicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 

Cena jedn. 

netto 

(PLN) 

Stawka 

podatku VAT 

(%) 

Cena jedn. 

brutto 

(PLN) 

Wartość 

netto  

(PLN) 

Wartość 

podatku 

VAT 

(PLN) 

Wartość 

brutto 

(PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sposób obliczeń: = 4 + (4 x 5) = 3 x 4 = 7 x 5 = 7 + 8 

1 

Oprogramowanie 

do transkrypcji danych 

wraz z wyposażeniem 

2 komplety       

 

Cena netto 

przedmiotu 

zamówienia 

Wartość 

podatku VAT 

Cena brutto 

przedmiotu 

zamówienia 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł), 

Stawka podatku VAT …………%, wartość podatku VAT ……….......……................... zł,  

(słownie:................................................................................................................................................... zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ....................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł). 
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Oferowany termin dostawy wynosi: ………………………. dni kalendarzowych. 
 

Część 2 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania do rozbudowanej analizy treści dla Centrum Analiz Społecznych i 

Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – zgodnie z Formularzem oferowanych parametrów 

technicznych (Załącznik nr 2a do SIWZ). 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 

licencji 

Cena jedn. 

netto 

(PLN) 

Stawka 

podatku VAT 

(%) 

Cena jedn. 

brutto 

(PLN) 

Wartość 

netto  

(PLN) 

Wartość 

podatku 

VAT 

(PLN) 

Wartość 

brutto 

(PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sposób obliczeń: = 4 + (4 x 5) = 3 x 4 = 7 x 5 = 7 + 8 

1 

Oprogramowanie 

do rozbudowanej analizy 

treści 

2       

 

Cena netto 

przedmiotu 

zamówienia 

Wartość 

podatku VAT 

Cena brutto 

przedmiotu 

zamówienia 
 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł), 

Stawka podatku VAT …………%, wartość podatku VAT ……….......……................... zł,  

(słownie:................................................................................................................................................... zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ....................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł). 
 

Oferowany termin dostawy wynosi: ………………………. dni kalendarzowych. 
 

Część 3 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania do analizy tekstu będącego kompleksowym zestawem narzędzi 

językowych, statystycznych i graficznych dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II – zgodnie z Formularzem oferowanych parametrów technicznych (Załącznik nr 2b do SIWZ). 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 

licencji 

Cena jedn. 

netto 

(PLN) 

Stawka 

podatku VAT 

(%) 

Cena jedn. 

brutto 

(PLN) 

Wartość 

netto  

(PLN) 

Wartość 

podatku 

VAT 

(PLN) 

Wartość 

brutto 

(PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sposób obliczeń: = 4 + (4 x 5) = 3 x 4 = 7 x 5 = 7 + 8 

1 

Oprogramowanie do analizy 

tekstu będące kompleksowym 

zestawem narzędzi językowych, 

statystycznych i graficznych 

(licencja standard) 

1       

2 

Oprogramowanie do analizy 

tekstu będące kompleksowym 

zestawem narzędzi językowych, 

statystycznych i graficznych 

(licencja akademicka) 

1       

Razem    

 

Cena netto 

przedmiotu 

zamówienia 

Wartość 

podatku VAT 

Cena brutto 

przedmiotu 

zamówienia 
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Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł), 

Stawka podatku VAT …………%, wartość podatku VAT ……….......……................... zł,  

(słownie:................................................................................................................................................... zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ....................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł). 
 

Oferowany termin dostawy wynosi: ………………………. dni kalendarzowych. 
 

Część 4 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania do analizy zawartości mediów społecznościowych dla Centrum 

Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – zgodnie z Formularzem 

oferowanych parametrów technicznych (Załącznik nr 2c do SIWZ). 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 

licencji 

Cena jedn. 

netto 

(PLN) 

Stawka 

podatku VAT 

(%) 

Cena jedn. 

brutto 

(PLN) 

Wartość 

netto  

(PLN) 

Wartość 

podatku 

VAT 

(PLN) 

Wartość 

brutto 

(PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sposób obliczeń: = 4 + (4 x 5) = 3 x 4 = 7 x 5 = 7 + 8 

1 

Oprogramowanie do analizy 

zawartości mediów 

społecznościowych 

(1 subskrypcja 

dla 3 użytkowników) 

1       

 

Cena netto 

przedmiotu 

zamówienia 

Wartość 

podatku VAT 

Cena brutto 

przedmiotu 

zamówienia 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł), 

Stawka podatku VAT …………%, wartość podatku VAT ……….......……................... zł,  

(słownie:................................................................................................................................................... zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ....................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł). 
 

Oferowany termin dostawy wynosi: ………………………. dni kalendarzowych. 
 

Część 5 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji i integracji danych firmowych na mapach 

dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – zgodnie 

z Formularzem oferowanych parametrów technicznych (Załącznik nr 2d do SIWZ). 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 

licencji 

Cena jedn. 

netto 

(PLN) 

Stawka 

podatku VAT 

(%) 

Cena jedn. 

brutto 

(PLN) 

Wartość 

netto  

(PLN) 

Wartość 

podatku 

VAT 

(PLN) 

Wartość 

brutto 

(PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sposób obliczeń: = 4 + (4 x 5) = 3 x 4 = 7 x 5 = 7 + 8 

1 

Oprogramowanie 

do wizualizacji i integracji 

danych firmowych na 

mapach  

(licencje akademickie) 

2       

 

Cena netto 

przedmiotu 

zamówienia 

Wartość 

podatku VAT 

Cena brutto 

przedmiotu 

zamówienia 
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Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł), 

Stawka podatku VAT …………%, wartość podatku VAT ……….......……................... zł,  

(słownie:................................................................................................................................................... zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ....................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................zł). 
 

Oferowany termin dostawy wynosi: ………………………. dni kalendarzowych. 
 

2. Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki 

cenotwórcze związane z realizacją zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c lub 2d do SIWZ (w zależności od Części, na którą Wykonawca składa ofertę) i nie wnosimy 

do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone w tymże dokumencie. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy 

zgodnie z opisem i w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu i nie wnosimy 

do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej 

oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku 

od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

9. Informujemy, iż całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy/Podwykonawcom zostanie 

powierzone wykonanie następujący zadań**: 
 

Lp. 

 

Dane firmy Podwykonawcy 

 

Zakres zadań powierzonych podwykonawcom***(wpisać jeżeli dotyczy) 

1.   

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

10.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w rozdziale XXI SIWZ dotyczącymi  przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy oraz bezwarunkowo akceptujemy przedstawione w niej warunki. 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Formularz oferowanych parametrów technicznych – Załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c lub 2d (w zależności od Części, na którą 
Wykonawca składa ofertę),  

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3), 
3) ………………………………………………………………………………… 

 

 

.............................................................                       ..................................................................         
               (miejscowość i data)                                                   (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

* Niepotrzebne skreślić 

** UWAGA: W sytuacji gdy o udzielenie zamówienia ubiega się dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie Wykonawcy ma obowiązek podać nazwy i adresy 
wszystkich Wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika.  
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Załącznik nr 2b do SIWZ po modyfikacji 

.............................................. 
     pieczątka Wykonawcy 
 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/044/2018 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 euro pn.: 

Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części. 

 
FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 

Część 3 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania do analizy tekstu będącego kompleksowym zestawem narzędzi 

językowych, statystycznych i graficznych dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Nazwa oferowanego oprogramowania  

Producent  

Typ/model/kod producenta  

Oprogramowanie do analizy tekstu będące kompleksowym zestawem narzędzi językowych, statystycznych 
i graficznych – 2 licencje (1 licencja standard i 1 licencja akademicka) 

parametr oferowane parametry 

Oprogramowanie T-Lab Plus 2017 lub równoważne stanowiące 

kompleksowy zestaw narzędzi językowych, statystycznych i graficznych do 

analizy tekstu, które mogą być wykorzystywane w takich dziedzinach 

badawczych jak analiza treści, analiza nastrojów, analiza semantyczna, 

analiza tematyczna, wyszukiwanie tekstu, mapowanie percepcyjne, analiza 

dyskursu, sieciowa analiza tekstu, klastrowanie dokumentów, streszczanie 

tekstu. 

Program powinien: 

– mierzyć, badać i mapować współwystępujące relacje między kluczowymi 

terminami; 

– wykonywać niekontrolowane lub nadzorowane grupowanie jednostek 

tekstowych i dokumentów, tj. tworzenie klastrów oddolnych, które 

podkreślają pojawiające się motywy lub dokonują klasyfikacji zstępującej, 

wykorzystującej zestaw wstępnie zdefiniowanych kategorii ; 

– sprawdzać jednostki leksykalne (tj. słowa lub lematy), jednostki 

kontekstowe (tj. zdania lub akapity) oraz tematy typowe dla określonych 

podzbiorów tekstu (np. artykuły prasowe z określonych okresów, wywiady z 

osobami należącymi do tej samej kategorii); 

– stosować kategorie do analizy nastrojów ; 

– wykonywać różne rodzaje analizy korespondencji i analizy skupień ; 

– tworzyć mapy semantyczne, które reprezentują dynamiczne aspekty 

dyskursu (tj. sekwencyjne związki między słowami lub tematami); 

– reprezentować i eksplorować dowolny tekst jako sieć ; 

– dostosowywać i stosować różne typów słowników zarówno do analizy 

leksykalnej, jak i treściowej; 

– analizować cały korpus lub jego podzbiory (np. grupy dokumentów) za 
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pomocą różnych list kluczowych terminów; 

– wykonywać wyszukiwania zgodności ; 

– tworzyć, eksplorować i eksportować liczne tablice kontyngencji i macierzy 

współwystępowania . 

 

Interfejs programu powinien analizować różne typy tekstów: 

– jeden tekst (np. wywiad, książka itp.); 

– zestaw tekstów (np. zestaw wywiadów, stron internetowych, artykułów 

prasowych, odpowiedzi na pytania otwarte, wiadomości na Twitterze itp.). 

– teksty zakodowane za pomocą zmiennych jakościowych i / lub 

IDNumbers, które odpowiadają jednostkom kontekstowym lub przypadkom 

(np. odpowiedzi na pytania otwarte). 

 

 

 

 

     .............................................................     ..................................................................  
(miejscowość i data)       (podpis i pieczątka osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2c do SIWZ po modyfikacji 

.............................................. 
     pieczątka Wykonawcy 
 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/044/2018 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 euro pn.: 

Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części. 
 

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
 

Część 4 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania do analizy zawartości mediów społecznościowych dla Centrum 

Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
 

Nazwa oferowanego oprogramowania  

Producent  

Typ/model/kod producenta  

Oprogramowanie do analizy zawartości mediów społecznościowych – 1 subskrypcja Small dla 3 użytkowników/rok 

parametr oferowane parametry 

Oprogramowanie typu naTrue Social Metrics lub oprogramowanie 

równoważne w formie narzędzia dostarczającego: 

– informacje o zwrocie z inwestycji w media społecznościowe. 

– informacje, jak poprawić obecność w mediach społecznościowych i 

wpływie ekonomicznym marketingu mediów społecznościowych na firmę. 

– wskaźniki aplauzu pomagające zmierzyć rzeczywiste aktywne 

zaangażowanie użytkowników na stronach mediów społecznościowych. 

– informację o tematach, które najlepiej angażują obserwatorów, powodują 

konwersację lub częściej są udostępniane lub promowane. 

– porównania stron mediów społecznościowych z konkurencją, 

– porównania wyniki swoich mediów społecznościowych ze standardami 

branżowymi: benchmark - średnie wartości branżowe, górny limit - 

maksymalne wartości branżowe i udział w głosie - udział w zaangażowaniu 

w branży. 

– informacje o liczbie rozmów, określoną przez liczbę odpowiedzi w poście. 

– wskaźniki amplifikacji (liczbę ponownych udostępnień na twoim poście) i  

aplauzu (liczbę polubień) 

Wersja oprogramowania obsługująca trzy konta ze stron Twitter, Facebook, 

Google+, Blog, YouTube, LinkedIn, Tumblr, Instagram, SlideShare, Vimeo, 

Pinterest Page, zapewniająca eksport wyników do arkusza kalkulacyjnego i 

integrację z Google Analytics. 

 

Czas trwania licencji 12 miesięcy  

 

 

 

     .............................................................     ..................................................................  
(miejscowość i data)       (podpis i pieczątka osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2d do SIWZ po modyfikacji 

.............................................. 
     pieczątka Wykonawcy 
 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/044/2018 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 euro pn.: 

Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części. 

 
FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 

Część 5 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji i integracji danych firmowych na mapach 

dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Nazwa oferowanego oprogramowania  

Producent  

Typ/model/kod producenta  

Oprogramowanie do wizualizacji i integracji danych firmowych na mapach – 2 licencje akademickie 

parametr oferowane parametry 

Oprogramowanie RegioGraph Gfk lub oprogramowanie równoważne typu 

geomarketingowego pozwalające na wizualizację, integrację i analizę 

danych firmowych na mapach cyfrowych. Oprogramowanie musi być 

wyposażone w: 

– szczegółowe mapy ulic i plany miast 

– możliwość importu i geokodowania danych po adresie 

– możliwość wyznaczania precyzyjnych czasowych stref dojazdu 

– funkcje do analizy i integracji danych o potencjale sprzedaży 

– przyjazny interfejs i inteligentny system etykietowania 

– automatyczne tworzenie i optymalizację regionów sprzedaży 

– dane o potencjale ekonomicznym konsumentów 

– IP geokoder 

 

Oprogramowanie ma umożliwiać: 

– analizy regionalnych zróżnicowań potencjału rynku 

–  wyszukiwanie makro i mikro obszarów o niezagospodarowanym 

potencjale 

– optymalizację regionów sprzedaży 

– analizy lokalizacyjne obiektów handlowych 

– badanie potencjału rynku w dowolnie zdefiniowanych jednostkach 

analitycznych.: 

 

 

 

 

     .............................................................     ..................................................................  
(miejscowość i data)       (podpis i pieczątka osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 


