
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 20.07.2022 r. 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizowanego projektu pt.: „Operacjonalizacja Systemu 

Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do 

systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki 

rozwoju (PL2050) – Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta 18.06.2021 r., 

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego 

Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach 

globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”, zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji 

usługi dostarczenia 6 licencji oprogramowania MAXQDA Analytics Pro (Non-Profit, Single-User licence, 

Perpetual). 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego: 

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW  
ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa; adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków  
 

Przedmiot zamówienia: 

Dostarczenie 6 licencji fabrycznie nowego oprogramowania MAXQDA Analytics Pro (Non-Profit, Single-User 

licence, Perpetual), w najnowszej dostępnej stabilnej wersji (licencja wieczysta). 

Zamawiający oczekuje, że oprogramowanie będzie oferowane w wariancie licencjonowania najtańszym dla 

danej wersji programu Non-Profit, o ile zgodnie z polityką prowadzoną przez producenta oprogramowania, 

Zamawiający jest uprawniony do takiej licencji. 

Prosimy o przesłanie oferty na realizację usługi uwzględniającej całkowitą cenę brutto zamówienia oraz 

zgodnej z przedmiotem zamówienia.  

Zamawiający zakłada, że termin realizacji całości zamówienia nie może być dłuższy niż 7 dni od czasu 

ogłoszenia wyboru Wykonawcy. 

Realizacja zamówienia potwierdzona będzie umową licencyjną przygotowaną wg wzoru Wykonawcy. 

 

Kryteria wyboru oferty: 

cena – 100 % 

liczone według przyjętego wzoru: 

liczba przyznanych punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto ocenianej oferty) x 100 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, prosimy o przesyłanie przedstawionych ofert na realizację 

usługi na adres e-mail: mdawid@irmir.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2022 r. do godziny 12.00. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku Formularz ofertowy, który stanowi Załącznik 

nr 1 do Zapytania Ofertowego.  

 

Osoba do kontaktu: Marta Dawid, tel.: 12 634 25 13 w. 50, e-mail: mdawid@irmir.pl. 

 

Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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