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Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego; 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć/uruchomić 

/aktywować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 9 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikać będzie z oferty Wykonawcy,  

z którym zostanie zawarta umowa. Termin realizacji zamówienia stanowi element pozacenowego 

kryterium oceny ofert. Każda z licencji będzie trwała 12 miesięcy od daty jej uruchomienia. 

 

II. Szczegóły zamówienia: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

LP Przedmiot zamówienia 
Ilość 

licencji 
Minimalny zakres funkcjonalny 

oprogramowania 

1. 
Oprogramowanie graficzne, spełniające 
wskazane funkcjonalności: 

4 

W przypadku zaoferowania pakietu 
oprogramowania muszą być spełnione 
wszystkie poniższe funkcje. W przypadku 
zaoferowania różne oprogramowania, każde 
musi spełniać wskazane funkcje: 

 1)  edycja grafiki rastrowej: 4* a) Edycja zdjęć z możliwością korygowania 
światła, cieni, retuszu;  

b) Łatwe i precyzyjne wycinanie obiektów, 
usuwanie i dodawanie wybranych 
elementów; 

c) Dokonywanie zmian kolorów, światła, cieni, 
bądź retuszu w zaznaczonych obszarach 
zdjęcia; 

d) Kadrowanie zdjęć; 

e) Wtapianie wybranych elementów w tło; 

f) Praca przy użyciu tzw. warstw, masek 
i obiektów inteligentnych; 

g) Obsługa formatów minimum PSD, TIFF, JPG, 
PNG, PDF; 

h) Obsługa plików typu RAW; 

i) Praca w przestrzeniach CMYK i RGB. 

2) edycja grafiki wektorowej: 4* a) Tworzenie ikon, logotypów, złożonych 
kształtów i ilustracji na potrzeby druku lub 
publikacji na stronach internetowych; 
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b) Obsługa formatów minimum AI, EPS, PDF, 
JPG, PNG, SVG; 

c) Zmiana grafiki rastrowej w wektorową. 

3) edycja DTP: 4* a) Obsługa formatów minimum INDD, AI, EPS, 
PSD, PDF, JPG, PNG; 

b) Wtapianie obiektów w tło; 

c) Ustawianie styli znakowych, akapitowych 
i obiektowych; 

d) Możliwość zapisu pliku PDF w formie 
rozkładówki. 

4) montaż wideo: 4* Montaż wideo w dowolnym formacie  

5) tworzenie animacji: 4* Możliwość animowania obiektów wektorowych 

6) edycja plików PDF:  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 bezpośrednio 
w pliku PDF. 

2. Oprogramowanie do edycji plików PDF, 
spełniające wskazane funkcjonalności:  

3 f) Tworzenie plików PDF i eksportowanie ich 
do programów: do edycji tekstu, do 
tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, do 
tworzenia prezentacji; 

g) Eksportowanie plików PDF do formatów 
JPG, PNG, TIFF; 

h) Edytowanie tekstu i obrazów bezpośrednio 
w pliku PDF; 

i) Łączenie wielu dokumentów w plik PDF; 

j) Dodawanie komentarzy bezpośrednio 
w pliku PDF. 

 

UWAGA 1: * Dopuszcza się, by oferowane oprogramowanie w poz. 1, spełniające wymagania Zamawiającego było zawarte 
w łączonym/łączonych pakiecie/pakietach programów. W poz. 1 Wykonawca zobowiązany jest zaoferować 4 licencje oprogramowania 
spełniającego każdą wskazaną funkcję lub/i cenę 4 licencji za pakiet oprogramowania (w zależności od stanu faktycznego). W poz. 2 
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować 3 licencje oprogramowania do edycji plików PDF. 

 

2) Zamawiający do realizacji prac korzysta obecnie z oprogramowania Adobe Creative Cloud dla zespołów 

na systemie Windows 10. W przypadku dostarczenia identycznego oprogramowania dopuszczona jest 

możliwość wznowienia licencji na koncie Zamawiającego. 

3) Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania równoważnego do oprogramowania obecnie 

wykorzystywanego przez Zamawiającego. 

4) Dopuszcza się, by oferowane oprogramowanie spełniające wymagania w pkt II.1.1 było zawarte 

w łączonym/łączonych pakiecie/pakietach programów. 
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5) Zamawiający wymaga, aby zakres funkcjonalny oprogramowania równoważnego był zbieżny  

z zakresem funkcjonalnym oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego wskazanym 

powyżej. 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 konieczności zakupu i użycia 

dodatkowych aplikacji. 

6) 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.  

7) Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego oprogramowania i licencji, w tym 

również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 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 powyższych praw, dotyczące przedmiotu dostawy, będą dochodzone 

bezpośrednio od Wykonawcy. 

III. Informacje dodatkowe 

1. Uruchomienie licencji przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu umowy, zgodnie z terminem 

wskazanym ofercie cenowej Wykonawcy, co będzie punktowane jako pozacenowe kryterium 

oceny ofert. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o uruchomieniu licencji.  

2. Czas trwania licencji to 1 rok (12 miesięcy) od daty jej uruchomienia.  

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

cały okres trwania licencji. 

4. Wykonawca w dniu uruchomienia licencji przekaże wszystkie „dostępy” – niezbędne 

informacje/dane potrzebne do nieograniczonego korzystania z oprogramowania.  

5. Wykonawca zapewni polskojęzyczną wersję oprogramowania kompatybilną z komputerami typu 

PC z systemem Windows 10. 

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

sprzedaży producentów. 

 


