
   Termin składnia ofert 23.02.2023r., godz. 13:00 
 
 

Specyfikacja  

Istotnych Warunków Zamówienia 

na zakup oraz aktywację licencji Windows Server 2022 oraz licencji RDS dla urządzeo znajdujących się 

w istniejącym środowisku informatycznym Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

 

I. Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu 

Zamawiający: 

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ul. Sowioskiego 14, 

33-100 Tarnów 

tel. 14 656-77-11, 14 656-77-12 

NIP: 873-000-66-63 

Przedmiotem przetargu ograniczonego jest zakup licencji Microsoft Server 2022 Standard  

oraz licencji RDS dla urządzeo znajdujących się w istniejącym środowisku informatycznym 

Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego: 

Maciej Radlioski  - tel. 662 294 484 e-mail: maciej.radlinski@tsmtarnow.pl 

 

II. Zakres prac do wykonania: 

1. Wykaz przedmiotów przetargu: 
a) Licencje Windows Server 2022: 

 1x Windows Server 2022 – wersja Standard, 

 30x User Remote Desktop Services – dla Windows Server 2022. 
2. Zamawiający wymaga aby licencje pochodziły z kanału dystrybucji dla terytorium Polski. 

Zamawiający może wezwad wykonawcę do złożenia oświadczenie wydanego przez 
producenta lub dystrybutora.  

3. Zakres prac do wykonania: 
a) Przekazanie numerów licencji Windows Server 2022 Standard,  
b) Przekazanie numerów licencji Windows Server 2022 RDS. 

 
Pożądany termin dostawy licencji: do 07.03.2023r. 

 

III. Oferta przetargowa 

1. Oferent ma prawo złożyd tylko jedną ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę 

zostanie wyłączony z postępowania. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

4. Oferta przetargowa winna zawierad: 

a) Nazwę i adres oferenta, 

b) Cenę jednostkową brutto, 

c) Oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności  

lub czynności, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw 

nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnieo, 

d) Oświadczenie oferenta, że przyjmuje wszystkie wymogi zawarte w niniejszej 

specyfikacji, 

e) Oświadczenie oferenta o tym, że jest płatnikiem podatku VAT, 
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f) Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu podatków i składek 

ubezpieczeniowych, 

g) Kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej  

lub aktualny odpis z KRS, 

h) Podpisaną Klauzulę informacyjną dla kontrahentów zgodnie z załącznikiem nr 3. 

5. Informacje zawarte w punktach a - e należy zamieścid w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

6. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna byd ponumerowana  

i podpisana lub parafowana. 

7. Pożądane jest, aby sporządzid ofertę w sposób umożliwiające jej wpięcie do segregatora. 

8. Brak dokumentów i wymagao wyszczególnionych w nin. specyfikacji może byd przyczyną 

odrzucenia oferty. 

9. Dokumenty lub oświadczenia mogą byd przedstawione w formie oryginałów  

lub kserokopii poświadczonych za  zgodnośd z oryginałem. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byd parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 

IV. Kryteria oceny ofert 

a) Cena        waga  100 % 

---------------------------------- 

  SUMA 100% 

 Skala punktowa od 0 do 100 punktów (liczby całkowite) 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich 

wag. Oferty oceniane punktowo. 

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąd oferta, wynosi  

100 pkt. 

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane będą punkty za 

powyższe kryteria według następujących zasad: 

1. Sposób obliczania wartości spełnienia kryterium przez oferenta: 

 Cena oferty będzie oceniania wg wzoru: 

 

 

(min. oferowana cena/cena badanej oferty) x waga kryterium (%) x 100 pkt. 

 

 

2. Przy wyborze wykonawcy zostaną wzięte pod uwagę wyłącznie oferty spełniające warunki 

określone w niniejszej specyfikacji. 

3. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty niewiarygodne a w szczególności takie, które 

będą zawierały nieuczciwe ceny, to znaczy nadmiernie wygórowane lub rażąco niskie. 
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V. Szczegółowe warunki umowy 

1. Z przekazania licencji zostanie sporządzony protokół odbioru, 

2. Zapłata za przedmiot umowy zostanie przekazana na konto wykonawcy po aktywacji licencji 

oraz przekazaniu faktury. 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

 

VI. Postanowienia koocowe 

1. Wszystkie załączniki stanowią integralną częśd niniejszej specyfikacji 

2. Zamawiający może wprowadzid zmiany w dokumentach przetargowych przed ostatecznym 

terminem składania ofert. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią dokumentacji 

przetargowej, a oferenci zostaną niezwłocznie o zmianach poinformowani. 

3. Oferty należy składad w zaklejonych kopertach w sekretariacie TSM ul. Sowioskiego 14  

w terminie do dnia 23.02.2023 r. godz. 13:00 z zaznaczeniem:  

„PRZETARG IT” 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 

w całości lub jego części bez podania przyczyny. 

 

Tarnów, dnia 13.02.2023 r. 

 


