
 

Szczecin, 13.07.2022 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKOWE v.2 
dotyczące modernizacji/ wymiany systemu bibliotecznego ze starej generacji SOWA 1  

na nowy system biblioteczny 

KOD CPV 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

 

Zamawiający:  

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie  

ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin  

NIP: 8520019079  

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie w związku z realizacją Projektu „ZPSB Plus – 

program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19 prowadzi rozeznanie cenowe.  

Treść rozeznania dostępna jest na stronie www.zpsb.pl.  

I Opis przedmiotu rozeznania rynku:  

Usługa modernizacji / wymiany systemu bibliotecznego starej generacji SOWA 1 na nowy system 

biblioteczny, zgodny ze standardem MARC 21, spełniający następujące warunki: 

Modernizacja i eksploatacja w architekturze chmury (SaaS) lub na własnych serwerach 

Zamawiającego, z licencją dla 5 niezależnych użytkowników, pracujących z dwoma bazami danych: 

książek i czasopism oraz pełnym zestawem modułów dla katalogowania, gromadzenia informacji, 

pobierania gotowych opisów, opracowania inwentarza, udostępniania katalogów poprzez serwis 

www, zdalnego zamawiania i rezerwowania, obsługi wypożyczalni oraz kontroli zbiorów. 

Szczególne warunki poniżej (jeśli są dodatkowym kosztem, należy to wskazać wraz z podaniem kosztu 

danego punktu – w zał. nr 1): 

1. Dla użytkownika (czytelnika) 

a) dostęp do programu online, przez przeglądarki www 

b) możliwość odczytywania legitymacji studenckiej za pomocą kodu kreskowego i standardu 

Mifare 

c) program 2-języczny (język polski i język angielski) 

d) katalog dla czytelnika dostępny na urządzeniach mobilnych 

e) możliwość zamawiania i rezerwacji książek w katalogu 

f) przegląd nowości – nowych nabytków w katalogu 

g) system zgodny ze standardem WCAG 2.0  

http://www.zpsb.pl/


 

2. Dla bibliotekarza 

a) możliwość odczytywania kodów kreskowych posiadanych zbiorów oraz generowania 

kodów kreskowych (do wydruku etykiet) 

b) możliwość generowania statystyk 

c) automatyczne nadawanie numeru ewidencyjnego czytelnika 

d) automatyczne naliczanie opłat 

e) automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego książki 

f) szkolenia pracowników (bibliotekarzy) 

3. Dla wdrażania systemu 

a) licencja dla 5 jednoczesnych użytkowników (bibliotekarzy – 5 niezależnych bibliotek 

wydziałowych) 

b) wdrożenie w 5 filiach biblioteki z możliwością niezależnego katalogowania przez każdego 

pracownika 

c) automatyczne niezbędne aktualizacje (Wykonawca w okresie trwania licencji, licząc od 

zakończenia wdrożenia potwierdzonego protokołem odbioru, będzie dokonywał aktualizacji 

systemu do najnowszych wersji i niezbędnych do jego prawidłowego działania oraz 

wynikających z aktualnie obowiązujących w tym czasie uwarunkowań legislacyjnych) 

d) automatyczne tworzenie kopi bezpieczeństwa systemu 

e) migracja danych do nowego systemu 

4. Dodatkowe informacje: 

a) w przypadku systemu utrzymywanego na własnych serwerach Zamawiającego, jakie są 

wymagania sprzętowo/programowe (np. wersja systemu, RAM)  jeśli są dodatkowe koszty 

(np. zakup licencji bazodanowych itd.) 

b) inne koszty, jeśli są 

II Zasady dotyczące zamówienia: 

1. Oferent musi dysponować faktycznymi możliwościami realizacji zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszego zapytania, być producentem lub oficjalnym dystrybutorem danego 

oprogramowania – co potwierdza w formularzu oferty rozeznania (zał. nr 1) 

2. Podana cena powinna dotyczyć zakupu bądź licencji użytkowania danego oprogramowania na 

okres min. 1 roku, uwzględniająca użytkowanie dla celów edukacyjnych. Podana cena obejmuje 

pełny koszt brutto dostarczenie każdego elementu zamówienia osobno – wg zał. nr 1. 

III Termin i sposób przedstawienia oferty cenowej 

Prosimy uprzejmie o przesłanie lub złożenie pisemnej oferty w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu 

w Szczecinie - Biuro Projektu, 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 53, pok. 210 (lub pozostawienia na 

Portierni na parterze – z dopiskiem „ZPSB Plus - oferta biblioteka”) lub przesłania na adres email: 

amikolajczak@zpsb.pl, do dnia: 27.07.2020 r. do godziny 12:00 (liczy się data dotarcia oferty do 

Biura/Portierni lub wysłania poczty email). Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną (skan 

oferty) – adres: amikolajczak@zpsb.pl. 

mailto:amikolajczak@zpsb.pl
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IV Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu do kontaktów z dostawcami 

jest: p. Agata Mikołajczak, tel. 91/ 8149461, email: amikolajczak@zpsb.pl. Kontakt w dni robocze 

w godzinach 09:00-17:00. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać w formie 

pisemnej – email: amikolajczak@zpsb.pl. 

V Oferta 

1. Oferta powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniem (zał. nr 1); 

2. Możliwe jest podanie ceny do wybranych elementów zapytania (zgodnie z zał. 1);  

3. Dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji. Dopuszcza się 

składanie dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów). 

VI Kryteria oceny 

Prosimy  o  wskazanie kosztu brutto dostarczenia zamówienia jako całości oraz ew. zaznaczenia 

wybranych elementów zamówienia, które mogą być zamówione jako dodatkowy koszt – wg tabeli 

w zał. nr 1.  Cena powinna być ceną brutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym ew. koszt 

dostawy, a także wszelkie obciążenia podatkowe itp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert wariantowych. Okres związania ofertą: 30 dni.  

Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie informacyjny, 

służący oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi podstawy do dalszych czynności 

handlowych. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia oraz oświadczeniem o niewykluczeniu w związku z istnieniem określonych 

związków z Federacją Rosyjską.  
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Załącznik nr 1 

miejscowość …….............………………….……, dnia ……….................……… 

FORMULARZ OFERTY ROZEZNANIA CENOWEGO 

Dane Oferenta 

 

Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko: ………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………… 

W odpowiedzi na ogłoszenie o rozeznaniu rynku z dnia 13.07.2022 r. mające za przedmiot: Usługę 

modernizacji /wymiany systemu bibliotecznego starej generacji SOWA 1 na nowy system 

biblioteczny, w ramach projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób 

niepełnosprawnych” (nr umowy: POWR.03.05.00-00-A019/19), przedstawiam ofertę cenową 

dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia: 

Usługa modernizacji /wymiany* systemu bibliotecznego starej generacji SOWA 1 na nowy system 

biblioteczny, zgodny ze standardem MARC 21: 

LP. OPROGRAMOWANIE 
CENA BRUTTO * 

(PLN) 

Zawiera 

się w 

pakiecie 

ogólnym 

(Tak/Nie) 

Okres 

licencji 
(min. 3 

lata) 

Modernizacja i eksploatacja w architekturze chmury (SaaS) lub na własnych serwerach 
Zamawiającego, z licencją dla 5 niezależnych użytkowników, pracujących z dwoma bazami danych: 
książek i czasopism oraz pełnym zestawem modułów dla katalogowania, gromadzenia informacji, 
pobierania gotowych opisów, opracowania inwentarza, udostępniania katalogów poprzez serwis 
www, zdalnego zamawiania i rezerwowania, obsługi wypożyczalni oraz kontroli zbiorów. 

Nazwa oprogramowania: …………………………………. 

……………………………………………………………………… 

  

 
* niepotrzebne skreślić 

Nazwa i Adres [ew. pieczęć firmowa]: 



 

LP. OPROGRAMOWANIE 
CENA BRUTTO * 

(PLN) 

Zawiera 

się w 

pakiecie 

ogólnym 

(Tak/Nie) 

Okres 

licencji 
(min. 3 

lata) 

Poniżej szczegółowe wymagania (ze wskazaniem, czy są zawarte w powyższej, ogólnej ofercie, czy 
też są dodatkowym kosztem (wraz z podaniem ew. ceny dodatkowej) 

1.  Wymagania szczegółowe dla użytkownika-czytelnika 

a) dostęp do programu online, przez przeglądarki www    

b) możliwość odczytywania legitymacji studenckiej za 
pomocą kodu kreskowego i standardu Mifare 

   

c) program 2-języczny (język polski i język angielski)    

d) katalog dla czytelnika dostępny na urządzeniach 
mobilnych 

   

e) możliwość zamawiania i rezerwacji książek w 
katalogu 

   

f) przegląd nowości – nowych nabytków w katalogu    

g) system zgodny ze standardem WCAG 2.0    

2.  Wymagania dla użytkownika-bibliotekarza 

a) możliwość odczytywania kodów kreskowych 
posiadanych zbiorów oraz generowania kodów 
kreskowych (do wydruku etykiet) 

   

b) możliwość generowania statystyk    

c) automatyczne nadawanie numeru ewidencyjnego 
czytelnika 

   

d) automatyczne naliczanie opłat    

e) automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego 
książki 

   

f) szkolenia pracowników (bibliotekarzy)    

3.  Wymagania dla wdrażania systemu 

a) licencja dla 5 jednoczesnych użytkowników 
(bibliotekarzy – 5 niezależnych bibliotek 
wydziałowych) 

   

b) wdrożenie w 5 filiach biblioteki z możliwością 
niezależnego katalogowania przez każdego 
pracownika 

   

c) automatyczne niezbędne aktualizacje (Wykonawca w 

okresie trwania licencji, licząc od zakończenia wdrożenia 
potwierdzonego protokołem odbioru, będzie dokonywał 
aktualizacji systemu do najnowszych wersji i niezbędnych 
do jego prawidłowego działania oraz wynikających z 
aktualnie obowiązujących w tym czasie uwarunkowań 
legislacyjnych) 

   



 

LP. OPROGRAMOWANIE 
CENA BRUTTO * 

(PLN) 

Zawiera 

się w 

pakiecie 

ogólnym 

(Tak/Nie) 

Okres 

licencji 
(min. 3 

lata) 

d) automatyczne tworzenie kopi bezpieczeństwa 
systemu 

   

e) migracja danych do nowego systemu    

4.  Dodatkowe informacje 

a) w przypadku systemu utrzymywanego na własnych 
serwerach Zamawiającego, jakie są wymagania 
sprzętowo/programowe (np. wersja systemu, RAM)  
czy są dodatkowe koszty (np. zakup licencji 
bazodanowych itd.) 
……………………………………………………………………. 

   

b) inne koszty, jakie: …………………………………    

* podana cena dotyczy zakupu bądź licencji użytkowania danego oprogramowania na okres min. 3 lat dla celów 

edukacyjnych, jest ceną brutto i obejmuje wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dostawy i obciążenia podatkowe. 

1. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem rzeczowym i osobowym zapewniającym 

należyte wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami ust. 1. pkt II Zasady dotyczące 

zamówienia. 

2. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia oraz uzyskałem/am konieczne 

informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuję postanowienia i 

wymagania postawione Ogłoszeniem rozeznania rynku. 

4. Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do składania oferty w imieniu oferenta. 

5. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

6. Oświadczam, iż w cenie oferty uwzględniono wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz wskazano wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

7. Oświadczam, iż dysponuję faktycznymi możliwościami realizacji zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszego zapytania.  

8. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

9. Oświadczam, że składając niniejszą ofertę, jestem świadom i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie i celu niezbędnym do realizacji 

niniejszego postępowania i ew. realizacji usługi, na czas związania z ofertą lub czas realizacji usługi 

oraz ew. reklamacji.  

10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), 

dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w 

sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 



 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, 

str. 1), będąc świadomym, że zakazane jest udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, 

w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych 

korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego 

na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji będących pod 

kontrolą publiczną. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że przekazana wycena ma charakter wyłącznie informacyjny, służący 

oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych. 

 

 

…………………………………………..……………………………………………………………… 

 Data i podpis osoby uprawnionej ze strony Oferenta (imię i nazwisko)  

 


