
Ogłoszenie nr 500152010-N-2018 z dnia 02-07-2018 r.

Lublin: Usługa wraz z dostawą oprogramowania Simple.ERP dla Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny

189600000, ul. ul. Akademicka  13, 20-950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81

4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.

Adres strony internetowej (url): http://www.up.lublin.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa wraz z dostawą

oprogramowania Simple.ERP dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Numer referencyjny  AZP/ZzWR/1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wraz z

dostawą oprogramowania Simple.ERP dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w skład

której wchodzi: 1) zakup opieki powdrożeniowej do posiadanego przez Uniwersytet

Przyrodniczy w Lublinie oprogramowania Simple.ERP 2) zakup dodatkowych 3 licencji

dostępowych do posiadanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oprogramowania

Simple.ERP 3) zakup licencji modułu „SPR_VAT” do posiadanego przez Uniwersytet

Przyrodniczy w Lublinie oprogramowania Simple.ERP

II.5) Główny Kod CPV: 48442000-8

Dodatkowe kody CPV:

72000000-5

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 40700

Waluta:

PLN
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Usługi i dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn

związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Przedmiotem zamówienia są licencje dostępowe do posiadanego i użytkowanego przez

Zamawiającego oprogramowania Simple.ERP. Prawo do rozpowszechniania produktu,

dokonywania wszelkich modyfikacji systemu, dostosowywania systemu zgodnie z

wymogami prawnymi, udostępniania nowych wersji oraz pełnienie opieki powdrożeniowej

posiada tylko firma Simple S.A. z siedzibą w Warszawie.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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