
Kraków, dnia 24 maj 2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  PUBLICZNYM 

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie  

przekraczającej 130.000,00 zł 

   

Numer sprawy:  3 -T- OZ - 2022 

 

Nazwa zadania:   

 

Dostawa maintenance  licencji HCL DOMINO 

 

Działając na podstawie „Regulaminu wewnętrznego postępowania w sprawach  

o zamówienia publiczne” Radio Kraków S.A. zawiadamia o wszczęciu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego i zaprasza do składania ofert. 

 

I. Informacje o Zamawiającym: 

 

Nazwa Zamawiającego:          Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie  

           „Radio Kraków” S.A.               

Adres Zamawiającego:        al. J. Słowackiego 22. 30-007 Kraków 

Telefon:          12/6306000 

adres strony internetowej:         http//www.radiokrakow.pl 

 

Osoba prowadząca postępowanie: Robert Majewski – tel: 12/630-63-31  

Zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną 

na adres: robert.majewski@radiokrakow.pl   

 

 II. Informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne: 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia : 

Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu trybu: „Ogłoszenie o zamówieniu 

publicznym” o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł. 

 

2. Przewidywane zamówienia uzupełniające:  

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 

stanowiących nie więcej niż 8 % wartości zamówienia podstawowego.  

  

3. Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający  nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego  

wykonania umowy  



 

4. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

5. Informacja na temat wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

 

6. Możliwość zmiany postanowień umowy  

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

III. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  

  

1. Rodzaj zamówienia:  

Dostawa  

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa maintenance licencji HCL 

DOMINO 

 

3. Szczegółowe określenie wielkości lub zakresu zamówienia     

 

1. Przedmiotem zamówienia jest subskrypcja aktualizacji („maintenance”) dla 

używanego w Radio Kraków oprogramowania HCL NOTES  na okres 24 

miesięcy zgodnie z poniższą specyfikacją: 

            

HCL NOTES DOMINO 

COMPLETE 

COLLABORATION AU 

ANNUAL SW S&S RNWL 

E0NXRLL 01.07.2022 30.06.2024 24 months 180 

HCL Domino Volt, 24 

Month S&S Renewal, User 
SN100282Y01 01.07.2022 30.06.2024 24 months 180 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza podzielenia żadnej części zakresu objętego 

przedmiotu zamówienia. 

   Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji. 

Płatność w formie 8 równych, stałych rat kwartalnych.  

Faktury winny być wystawiane po kursie z dnia wystawienia pierwszej faktury.  

Termin realizacji zamówienia:  Kontynuacja na kolejne 24 miesięcy. 

 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

     48000000 - 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 



5. Termin wykonania zamówienia:  

     czerwiec 2022 r. 

 

IV. Informacje dotyczące  składanych ofert: 

 

1. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 

 

2. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

3. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: robert.majewski@radiokrakow.pl   

 

 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” S.A 

 al. J. Słowackiego 22 (pokój nr 312 III piętro), 30-007 Kraków 

     

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną otwarte w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 10:15 

w siedzibie  Zamawiającego:  

 

5. Termin związania ofertą     

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

Oferty oceniane będą według jednego kryterium: ceny ofertowej z wagą100%; sposób 

oceny: minimalizacja.   

Za cenę ofertową przyjmuje się ostateczną cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty 

związane z realizacją całego zadania i uwzględniającą wszystkie opłaty i podatki 

obowiązujące na obszarze Polski. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

  

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z  postępowania na podstawie art. 125 ust.1 ustawy pzp. 

 



Wykonawcy, wraz z ofertą,  winni złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

zgodnie ze wzorem załączonym poniżej.  

 

 
 

Zamawiający: 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie 

Radio Kraków S.A. 

al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków  

 

 

Wykonawca: 

............................................................................. 

............................................................................. 

(pełna nazwa, adres, NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 ............................................................................ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art.125 ust.1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Maintenance  licencji 

HCL DOMINO”  oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 108 ust.1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

.............................................., dnia.............................r. 

           (miejscowość) 

 

 

................................................ 

                (podpis) 

 

 

 


