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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  
ul. Mickiewicza 8  

33-100 Tarnów 
 

Szanowni Państwo! 

 

Zwracamy się uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cenowej w zakresie usługi 
wdrożeniowej repozytorium bibliotecznego wg załącznika nr 1 (poniżej) na potrzeby 
szacowania wartości zamówienia w ramach projektu ”Perspektywy Współpraca Synergia 
Zarządzanie w Tarnowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z 
III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 
Kompleksowe programy szkół wyższych. 
  

Bardzo proszę o przedstawienie oferty oraz przesłanie jej w formie zeskanowanej do dnia 
05.02.2020 r. do godz. 12.00 na adres e-mailowy: a_zurawska@pwsztar.edu.pl 

Niniejsze zaproszenie służy przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia i nie stanowi 
oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu 
publicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Zapraszamy do udziału w szacowaniu! 
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Załącznik nr 1  

Opis funkcjonalności sytemu: 

1. Repozytorium publikacji (tworzenie bibliografii dorobku naukowego),, 

2. Baza prac dyplomowych, 

3. Czasopisma wydawane na Uczelni, 

4. Czasopisma ze wskaźnikiem Impact Factor, 

5. Konferencje, 

6. Baza przedsiębiorców, 

7. Współpraca z przemysłem 

8. Dodatkowo:  

- narzędzia do przekazywania danych do modułu sprawozdawczości Polskiej Bibliografii 
Naukowej, 

- rejestracja opisów bibliograficznych dowolnych typów (np. artykuł, referat konferencyjny, 
rozdział, monografia, skrypt, patent, dokument elektroniczny itd.), 

- możliwość dołączania abstraktów i pełnych tekstów, 

-możliwość dołączania adresów internetowych do pełnych tekstów, 

- możliwość nadawania punktacji w oparciu o listę MNiSW, 

- wprowadzanie elementów powtarzalnych opisu na podstawie indeksu, 

- możliwości automatycznego wypełniania rekordów na podstawie identyfikatora DOI, czy 
importu danych, 

- możliwość współpracy z kartoteką haseł wzorcowych, 

- możliwość sporządzania odsyłaczy pomiędzy różnymi wersjami nazwisk, 

- sporządzanie wykazów tematycznych, 

- tworzenie spisów prac poszczególnych autorów, 

- tworzenie spisu prac określonego typu, 

- moduł raportowania (m. in. dorobku naukowego, formularze ocen pracowników), 

- możliwość definiowania struktury uczelni w dowolnie wybrany sposób z możliwością 
zmian. 

9. Wdrożenie obejmuje również szkolenie administratora Repozytorium (8 godzin) oraz  
5 redaktorów (16 godzin).  

10. Okres wsparcia 30 miesięcy.  

11. Wszelkich informacji dotyczących opisu funkcjonalności systemu pod względem 
merytorycznym udziela mgr Bogumiła Stachura, e-mail: b_stachura@pwsztar.edu.pl 


