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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-32461-86385

86385

Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.02.00-00-D006/20 - Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauki o sztuce DARIAH-PL
POIR.04.02.00-00-D006/20

Tytuł

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauki o sztuce
DARIAH-PL POIR.04.02.00-00-D006/20
Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-30
1. SWZ
2. zał. 1
3. zał.2
4. zał.3
5. zał.4
6. zał.5
7. zał.6
8. zał.7

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-12-30

2021-12-30

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2022-01-14 10:00:00

2022-02
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Instytut Badań Literackich PAN
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
NIP: 5250008459

Osoby do kontaktu
Bartosz Snopkiewicz
tel.: 504478168
e-mail: bartosz.snopkiewicz@ibl.waw.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Prace programistyczne.
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi IT

Opis
Prace programistyczne.
I CZĘŚĆ - Rozbudowa oprogramowania TEI NPLP, służącego wprowadzaniu naukowych edycji
cyfrowych o nowe funkcjonalności. Dostosowanie narzędzia do edycji tekstów staropolskich,
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rękopiśmiennych oraz poddanych różnego rodzaju zabiegom cenzorskim w tekstach literackich;
II CZĘŚĆ - Rozszerzenie zaplecza edytorskiego oprogramowania do tworzenia kolekcji cyfrowych na
platformie TEI NPLP.PL na potrzeby edycji powieści Elizy Orzeszkowej

Kody CPV
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i
wsparcia
72500000-0 Komputerowe usługi pokrewne

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w art. 108 ust. 1 uPzp oraz spełniają warunki udziału postawione w
postępowaniu:
1) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 2) uPzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w niniejszym zakresie.
2) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 3) uPzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub
ﬁnansowej:
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w niniejszym zakresie.
3) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) uPzp, dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
Określenie warunku:
Cz. I - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2
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usługi rozbudowy portali Nowej Panoramy Literatury Polskiej, w tym co najmniej jedną dotyczącą
TEI.NPLP.PL, o wartości nie mniej niż 120 000,00 zł brutto;
Cz. II - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2
usługi rozbudowy portali Nowej Panoramy Literatury Polskiej, w tym co najmniej jedną dotyczącą
TEI.NPLP.PL, o wartości nie mniej niż 10 000,00 zł brutto.
Deﬁnicje: „Projekty edytorskie z wykorzystaniem standardu TEI” – projekty zakładające utworzenie
lub rozbudowę oprogramowania umożliwiającego oznaczenia opracowanych tekstów w standardzie
TEI (Text Encoding Iniciative) (backend) i wyświetlanie ich reprezentacji w panelu użytkownika
(frontend).
Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia zakończone, ale również wykonywane. W takim
przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić w/w warunek i należy
podać wartość zrealizowanej, do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej
wymienionego warunku, części zamówienia (nie wartość całej umowy). Jeżeli Wykonawca wykaże
zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia
o zamówieniu.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zarówno
w części I jak i II wystarczające będzie wykazanie spełniania warunku w zakresie cz. I przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy będą w rozumieniu art. 118 ust. 1 uPzp polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, udowodnili Zamawiającemu, że realizując zamówienie
będą dysponowali niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca musi złożyć dokumenty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości
I Technologii z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich, może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2020.1282
t.j) – sporządzone w postaci lub formie elektronicznej opatrzonej kwaliﬁkowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w przypadku oświadczeń i innych
dokumentów. W przypadku, gdy dokument składa podmiot trzeci dokumenty muszą być sporządzone
w postaci lub formie elektronicznej i opatrzone kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający zasoby, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą. Wykonawca, który polega na sytuacji ﬁnansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów odpowiada solidarnie wraz z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
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zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów (Wykonawca) nie ponosi winy. Dokumenty winny
być sporządzone w formie lub postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone kwaliﬁkowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SWZ oraz z przepisami uPzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez sprawdzenie złożonych
dokumentów i oświadczeń określonych w SWZ.
Niespełnienie któregokolwiek spośród wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy i wykluczenie z postępowania.
2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ –
oświadczenie składane w formie lub postaci elektronicznej podpisane przez Wykonawcę za pomocą
kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego;
2) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
1. Kryteria wyboru oferty – dotyczy I i II części przedmiotu zamówienia.
Oferty nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:
Nr kryterium oceny Waga = punkty
1 Cena 60% = 60 pkt
2 Termin realizacji zamówienia

Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis

40% = 40 pkt
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Kryterium Cena – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty. Ocena
następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny spośród zaoferowanych przez Wykonawców.

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Kryterium termin realizacji zamówienia - w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie terminu
realizacji zamówienia, który wynosić ma maksymalnie 10 miesięcy a minimalnie 8 miesięcy / maksymalnie
2 miesiące a minimalnie 1,5 od dnia zawarcia umowy.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-12-30 - data opublikowania

-> 2022-01-14 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

