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Ogłoszenie

Numer

2020-2140-13041

Id

13041

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-Z053/18 - KPK II – Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap II

Tytuł

KPK II - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży 
etap II

Warunki zmiany umowy

Warunki określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówienia.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-22
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. ZAŁĄCZNIK NR 1 (FORMULARZ OFERTOWY)
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 (WYKAZ PODMIOTÓW)
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 (OŚWIADCZENIE)
5. ZAŁĄCZNIK NR 4 (WZÓR UMOWY)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-22

Data ostatniej zmiany

2020-10-22

Termin składania ofert

2020-10-30 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży
Akademicka 14
18-400 Łomża
NIP: 7181947148

Osoby do kontaktu

Anna Chrzanowska
tel.: 862155488
e-mail: achrzanowska@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

System oprogramowania bibliograficzno-bibliometrycznego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa systemu oprogramowania 
bibliograficzno-bibliometrycznego dokumentującego dorobek naukowy pracowników Państwowej 
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Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, spełniających podane wymagania i 
parametry techniczne poniżej.
Oprogramowanie do gromadzenia i prezentacji  danych bibliograficzno-bibliometrycznych,  tworzenia 
zestawień bibliograficznych dorobku naukowego, statystyk bibliometrycznych.
Wymagane funkcje systemu:
- funkcjonowanie niezależnie od innych systemów, oprogramowania używanego przez 
Zamawiającego;
- możliwość rejestracji danych o autorach, jednostkach, wydziałach;
- rejestracja opisów bibliograficznych dowolnego typu ( np. artykuł, referat konferencyjny, rozdział, 
monografia, skrypt, dokument elektroniczny itd.);
- możliwość rejestracji takich elementów opisu dokumentu jak: dane bibliograficzne, linki url, 
linkowanie poprzez numery DOI, Open Acces oraz inne pola związane ze sprawozdawczością;
- możliwość rejestracji takich danych o autorach, jak: nr Orcid, oznaczenie zatrudnienia, oznaczenie 
afiliacji, zaliczenie do N, nazwy dyscyplin;
- możliwość sporządzania odesłań pomiędzy różnymi wersjami nazwisk tego samego autora 
(nazwiska łączone, zmiana nazwiska) ze wskazaniem formy głównej;
- możliwość nadawania punktacji przez system m.in. w oparciu o: wbudowaną listę punktacyjną 
MNiSW (aktualizowaną na bieżąco, wraz ze zmieniającymi się przepisami), wykazy czasopism 
punktowanych MNiSW 2013-2016 i aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych 
materiałów z konferencji międzynarodowych;
- możliwość oznaczenia: dyscyplin czasopism wg MNiSW,  dyscyplin zgłoszonych przez autorów;
rejestracja danych i ich punktowanie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
- możliwość rejestracji informacji o indeksowaniu/dostępności rekordów w bazach zewnętrznych 
(np. WoS i Scopus);
- tworzenie spisów prac poszczególnych autorów;
- tworzenie spisów prac określonego typu (polskie lub zagraniczne artykuły, rozdziały, monografie i 
inne);
- tworzenie indeksu autorów, indeksów haseł przedmiotowych i jednostek organizacyjnych;
- tworzenie wykazu prac z punktacją ministerstwa, punktacją wewnętrzną, oznaczeniem kategorii 
czasopisma;
- statystyka bibliometryczna;
- stosowanie zapytań prostych i złożonych (wyszukiwanie proste wg jednego kryterium np. autor, 
wyszukiwanie złożone wg kilku kryteriów np. autor, rok wydania, punktacja);
- wyświetlanie wyników w kilku formatach, w tym w ‘wersji do druku’, pobieranie plików do edytorów 
i arkuszy kalkulacyjnych;
- przeszukiwanie wg pól oraz dowolnych słów całego rekordu;
- wyszukiwanie wg autorów (indeks ogólny, autorów z uczelni, autorów afiliujących i jednostek);
- wyszukiwanie wg dyscyplin autorów;
- wyszukiwanie wszystkich autorów z danej dyscypliny;
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- wyszukiwanie autorów wg przynależności do liczby N;
- wyszukiwanie wg orcid ;
- wyszukiwanie wg wydziału;
- wyszukiwanie wg tytułu pracy, czasopisma, tytułu całości i innych elementów opisu 
bibliograficznego (miejsce wydania, wydawca, seria itd.);
- wyszukiwanie wg typu publikacji;
- wyszukiwanie prac punktowanych (MNiSW) i niepunktowanych;
- wyszukiwanie prac open-access;
- eksport, import danych pomiędzy systemem bibliograficznym a  PBN;
- możliwość liczenia slotów publikacyjnych;
- wdrożenie systemu i usługi serwisowe;
- wsparcie techniczne po okresie wdrożenia;
- możliwość korzystania z porad poprzez e-mail i telefon, uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu 
wszelkiego rodzaju bieżących problemów technicznych;
- wymagany instruktaż pracowników Zamawiającego;
- bezterminowy dostęp do systemu i jego wszystkich funkcjonalności (podgląd, edycja danych, 
wprowadzanie nowych danych, pobieranie raportów itp.).
Informacje dodatkowe:
Bezpośrednio po dokonanej instalacji i przetestowaniu przedmiotu zamówienia uprawniony 
przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi szkolenie dla pracowników, którzy będą zajmowali się 
obsługą systemu, z zakresu obsługi systemu.

Kody CPV

48612000-1 System zarządzania bazą danych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, to w  tym  okresie),   w minimum 5 podmiotach 
dostarczył system do gromadzenia i prezentacji  danych bibliograficzno-bibliometrycznych,-

  tworzenia zestawień bibliograficznych dorobku naukowego, statystyk bibliometrycznych.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 60 %
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem:
C = CN/COB x 60% x100

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
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Pkt za kryterium Liczba podmiotów, w których dostarczono system - 40 %
Obliczenie pkt przyznanych każdej ofercie w kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego 
podziału:
- wymagana liczba podmiotów: 5 - 0 pkt
- liczba podmiotów: od 6 do 15 - 20 pkt
- liczba podmiotów: od 16 do więcej - 40 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-22 - data opublikowania

-> 2020-10-30 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


