
Wygenerowano: 2020-12-31 13:08 Strona 1 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Zakup i wdrożenie systemu repozytoryjnego dla Biblioteki PWSZ  w Tarnowie”.

Ogłoszenie

Numer

2020-13798-25340

Id

25340

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-Z087/17 - "Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie"

Tytuł

„Zakup i wdrożenie systemu repozytoryjnego dla Biblioteki PWSZ-
  w Tarnowie”.

Warunki zmiany umowy

Par. 10 ust. 4 Wzoru umowy: Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmian treści umowy:
a.�zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a)�gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b)�działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub z 
przyczyn niezależnych od wykonawcy, których wykonawca działając z należytą starannością nie był w stanie 
przewidzieć.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-31
1. Zapytanie ofertowe - Zakup i wdrożenie systemu repozytoryjnego dla Biblioteki PWSZ  w Tarnowie.
2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 31.12.2020 r.
3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty 31.12.2020 r.
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 31.12.2020 r.
5. Załącznik nr 4 - Wykaz usług 31.12.2020 r.
6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy 31.12.2020 r.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-31

Data ostatniej zmiany

2020-12-31

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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2021-01-15 14:00:00 2021-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Mickiewicza  8
33-100 Tarnów
NIP: 8732679395

Osoby do kontaktu

Aneta Żurawska-Lany
tel.: 14 63 16 612
e-mail: a_zurawska@pwsztar.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup i wdrożenie systemu repozytoryjnego dla Biblioteki PWS

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis
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Zakup systemu do gromadzenia dorobku naukowego pracowników i studentów PWSZ w Tarnowie ma 
na celu utworzenie repozytorium publikacji naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Tarnowie. Aktualnie zaimplementowany system, w którym gromadzony jest dorobek naukowy 
Uczelni, nie spełnia wymagań, jakie dyktuje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i rozporządzenie 
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Głównymi oczekiwanymi korzyściami, po 
zaimplementowaniu nowego systemu do gromadzenia publikacji naukowych, są:
1.�Zapewnienie otwartego internetowego dostępu do informacji o publikacjach naukowych.
2.�Importowanie kompletnych danych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej.
3.�Możliwość rejestracji projektów naukowo-badawczych.
4.�Dokonywanie wewnątrzuczelnianej oceny dorobku naukowego pracowników w oparciu o dane 
zgromadzone w systemie.
5.�Możliwość wykonywania symulacji dotyczących optymalnego wykorzystania wartości 
punktacyjnej publikacji naukowych do oceny parametrycznej.
Lista oczekiwanych funkcjonalności od dostarczonego oprogramowania:
Funkcjonalność i opis:
- Rejestracja danych o publikacjach naukowych, pracach dyplomowych, konferencjach odbywających 
się na Uczelni: rejestruje wszystkie konieczne i wymagane ministerialnie dane o publikacjach 
naukowych, zapewnia pełną obsługę bazy danych na etapie tworzenia i modyfikacji opisów 
bibliograficznych dowolnych typów dokumentów,  daje możliwość sporządzania odsyłączy pomiędzy 
różnymi wersjami nazwisk, wspiera budowę rekordu bibliograficznego poprzez wspomaganie 
indeksami (nazwisk, tytułów, serii, konferencji itp.),  dodawania abstraktów i pełnych tekstów 
oraz adresów internetowych do pełnych tekstów, zapewnia systemową kontrolę poprawności 
wprowadzonych danych.
- Udostępnianie danych o publikacjach naukowych w sposób otwarty w Internecie: udostępnia 
dane bibliograficzne (dorobek naukowy) w Internecie poprzez przeglądarkę www z możliwością 
różnorodnych opcji wyszukiwawczych oraz zapisu wyszukiwanych danych i/lub wydruku.
- Tworzenie rankingów i analiz dorobku naukowego w oparciu o dane zgromadzone w systemie: 
prezentuje w przejrzysty sposób dane o publikacjach naukowych liczbowo, w postaci wykresów itp., 
na potrzeby analiz i rankingów punktacyjnych.
- Transport danych o publikacjach naukowych do Ankiety Jednostki OPI: umożliwia przekazywanie 
danych bibliograficznych o publikacjach naukowych do Ankiety Jednostki OPI i innych modułów 
sprawozdawczych.
- Wskazywanie indywidualnej punktacji za publikacje naukowe dla poszczególnych pracowników: 
uwzględnia udziały procentowe w zadeklarowane przez autorów przy poszczególnych publikacjach i 
uwzględnia je przy wyliczaniu indywidualnej punktacji pracownika naukowego.
- Przypisywanie dyscyplin naukowych poszczególnym pracownikom i czasopismom: uwzględnia 
udział procentowy pracowników naukowych w poszczególnych dyscyplinach naukowych oraz 
klasyfikację czasopism naukowych w odniesieniu do tych dyscyplin.
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- Ewidencja projektów badawczych: rejestruje wszystkie konieczne dane o realizowanych projektach 
naukowych, posiada możliwość wyeksportowania tych danych do systemów ministerialnych.
- Wykonywanie obliczeń symulacyjnych udziału jednostkowego pracownika w publikacji w 
odniesieniu do wymiaru czasu pracy i udziału w dyscyplinie: wylicza i wskazuje maksymalny wynik 
wyboru osiągnięć naukowych stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni w zakresie parametryzacji.
- Konwersja danych o publikacjach naukowych z innego systemu: umożliwia przeniesienie danych 
bibliograficznych o publikacjach naukowych z systemu bibliotecznego Koha.

Tylko oferty zapewniające wszystkie wymagane funkcjonalności będą rozpatrywane.
Niespełnienie chociażby jednej funkcjonalności powoduje odrzucenie oferty.

Zamówienie obejmuje: 
•�dostawę oprogramowania spełniającego w/w funkcjonalności (wraz z odpowiednimi licencjami) – 
z zapewnieniem minimum 5 licencji dostępowych jednoczesnego korzystania z oprogramowania dla 
użytkowników,
•�dostarczenie mechanizmu obsługi bazy danych oraz samej bazy danych wraz z niezbędną ilością 
licencji,
•�instalację oraz  wdrożenie oprogramowania (wraz z mechanizmem obsługi baz danych oraz samej 
bazy danych)  na posiadanych już przez zamawiającego maszynach wirtualnych z systemami 
operacyjnymi (Windows Serwer, LINUX),
•�migrację posiadanych danych dorobku naukowego Zamawiającego do nowego wdrażanego 
systemu,
•�przeprowadzenie minimum 12-godzinnego szkolenia z zakresu funkcjonalności i użytkowania 
dostarczonego oprogramowania,
•�dostarczanie dokumentacji powdrożeniowej Systemu,
•�dostarczenie instrukcji obsługi oferowanego oprogramowania dla administratora systemu oraz dla 
użytkownika stanowiskowego,
•�16 miesięczny serwis gwarancyjny oraz techniczny obejmujący aktualizację modułów do nowszych 
wersji.

Okres gwarancji

16 miesięcy

Kody CPV

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72320000-4 Usługi bazy danych
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Tarnów

Gmina

Tarnów

Miejscowość

Tarnów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

- posiada doświadczenie w wykonaniu, co najmniej 1 usługi polegającej na wdrożeniu systemu 
zgodnego z funkcjonalnościami określonymi w przedmiocie zamówienia o wartości nie niższej niż 
50 000 zł brutto. - Weryfikacja  spełnienia  warunku,  o  których  mowa powyżej  odbędzie  się  na-

  podstawie  wykazu usług stanowiącego załącznik nr 4.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.�Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium: Cena za zakup, wdrożenie oraz serwis gwarancyjny i 
techniczny - 100%.
2. Punkty liczone będą według wzoru: Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie: Cmin - najniższa cena 
spośród wszystkich ofert, Cof -  cena podana w ofercie, Wc – waga kryter.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-31 - data opublikowania

-> 2021-01-15 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


