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Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny,  

jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym 

razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SZACOWANIE WARTOŚCI 

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Przedmiot zamówienia 

Dostawa oprogramowania komputerowego 

 

I. Szczegóły zamówienia: 

Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 

Cztery pakiety oprogramowania komputerowego w 

formie licencji na użytkownika na 1 rok w wersji 

polskiej na systemy Windows 

Funkcjonalność: 

1) Program do edycji grafiki rastrowej z 

możliwością: 

a) Edycji zdjęć z możliwością korygowania 

światła, cieni, retuszu;  

b) Łatwego i precyzyjnego wycinania obiektów, 

usuwania i dodawania wybranych 

elementów; 

c) Dokonywania zmian kolorów, światła, cieni, 

bądź retuszu w zaznaczonych obszarach 

zdjęcia; 

d) Kadrowania zdjęć; 

e) Wtapiania wybranych elementów w tło; 

f) Pracy przy użyciu warstw, masek i obiektów 

inteligentnych; 

g) Obsługi formatów PSD, TIFF, JPG, PNG, PDF; 

h) Obsługi plików typu RAW; 

i) Pracy w przestrzeniach CMYK i RGB. 

2) Program do edycji grafiki wektorowej z 

możliwością: 
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a) Tworzenia ikon, logotypów, złożonych 

kształtów i ilustracji na potrzeby druku lub 

umieszczenia na stronach internetowych; 

b) Obsługi formatów AI, EPS, PDF, JPG, PNG, 

SVG; 

c) Zmiany grafiki rastrowej w wektorową; 

3) Program do edycji DTP z możliwością: 

a) Obsługi formatów INDD, AI, EPS, PSD, PDF, 

JPG, PNG; 

b) Wtapiania obiektów w tło; 

c) Ustawiania styli znakowych, akapitowych i 

obiektowych; 

d) Możliwością zapisu pliku PDF w formie 

rozkładówki; 

4) Program do edycji plików PDF z możliwością: 

a) tworzenia plików PDF i eksportowanie ich do 

programów do edycji tekstu, do tworzenia 

arkuszy kalkulacyjnych, do tworzenia 

prezentacji; 

b) eksportowania plików PDF do formatów JPG, 

PNG, TIFF; 

c) edytowania tekstu i obrazów bezpośrednio 

w pliku PDF; 

d) łączenia wielu dokumentów w plik PDF; 

e) dodawania komentarzy na pliku PDF; 

5) Program do montażu wideo umożliwiający 

montaż w dowolnym formacie 

6) Program do tworzenia animacji 

7) Własna biblioteka czcionek 

8) Dostęp do panelu administracyjnego 

pozwalający na: 

a) Pobieranie zakupionego oprogramowania,  

b) Uzyskanie dostępu do usług, 

c) Przypisanie dostępu do programów 

poszczególnym użytkownikom, 
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d) Sprawdzanie liczby aktywnych subskrypcji w 

wykazie zakupionych produktów. 

9) Polska wersja językowa na komputery PC z 

systemem Windows 

Program do edycji plików PDF w formie licencji na 3 

użytkowników na 1 rok w wersji polskiej na systemy 

Windows  

Funkcjonalność: 

a) tworzenie plików PDF i eksportowanie ich do 

programów do edycji tekstu, do tworzenia 

arkuszy kalkulacyjnych, do tworzenia 

prezentacji; 

b) eksportowanie plików PDF do formatów 

JPG, PNG, TIFF; 

c) edytowanie tekstu i obrazów bezpośrednio 

w pliku PDF; 

d) łączenie wielu dokumentów w plik PDF; 

e) dodawanie komentarzy na pliku PDF; 

 

II. Opis wymagań technicznych, funkcjonalnych jakościowych programów równoważnych 

1. Zamawiający do realizacji prac korzysta obecnie z oprogramowania Adobe Creative Cloud dla 

zespołów i Adobe Acrobat Pro na systemie Windows 10. W przypadku dostarczenia identycznego 

oprogramowania dopuszczana jest możliwość wznowienia na koncie Zamawiającego. 

2. Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania równoważnego do oprogramowania  

wykorzystywanego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga aby zakres funkcjonalny oprogramowania równoważnego był zbieżny  

z zakresem funkcjonalnym oprogramowania wzorcowego wskazanego przez Zamawiającego. 

Formaty danych wejściowych i wyjściowych powinny być zbieżne i odpowiadać przynajmniej liczbie 

i typowi formatów dla programu wzorcowego wskazanego przez Zamawiającego. Wymagania 

muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.  

4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wdrożenia oferowanego rozwiązania u Zamawiającego, w szczególności 

dostosowania infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i 

narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz certyfikowanych szkoleń dla 

administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania w liczbie 4 osób. Zamawiający nie 

będzie pokrywał kosztów wdrożenia.  

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego oprogramowania i licencji, w tym 

również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
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intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 

towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 

z wprowadzeniem oprogramowania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu 

dostawy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy. 

 

 

 

III. Informacje dodatkowe 

1. Uruchomienie licencji nastąpi na wniosek Zamawiającego po podpisaniu umowy, nie później niż do 

dnia 30.06.2020. 

2. Czas trwania licencji to 12 miesięcy od daty jej uruchomienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie pomocy technicznej przez 

cały okres licencji. 

4. Wykonawca przekaże wszystkie dostępy niezbędne do nieograniczonego korzystania  

z oprogramowania w dniu uruchomienia licencji.  

5. Wykonawca zapewni polskojęzyczną wersję oprogramowania na komputer typu PC z systemem 

Windows. 

6. Dostarczane oprogramowanie musi być oryginalne i pochodzić z autoryzowanych kanałów 

sprzedaży producentów. 

 


