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Opis przedmiotu zamówienia 

 

250 licencji rocznych Office365 Business Premium (lub rozwiązanie równoważne) 

uruchamiane od 1 maja 2020 ramach zamówienia podstawowego oraz dalsze  

50 licencji/subskrypcji rocznych Office365 Business Premium (lub rozwiązanie równoważne) 

w ramach prawa opcji (według zlecenia Zamawiającego). 

 

Składowe pakietu Office 365 Business Premium (zgodnie ze specyfikacją producenta): 

• Poczta e-mail i kalendarze, 

• Przechowywanie i udostępnianie plików, 

• Konferencje Online (Teams), 

• Wiadomości błyskawiczne i łączność programu Teams, 

• Firmowa sieć społecznościowa Yammer, 

• Witryny zespołów (SharePoint), 

• Office Online (pakiet Office dostępny z poziomu przeglądarki) 

• Desktopowe wersje programów Office 365 (możliwość zainstalowania 5 kopi 

oprogramowania na rożnych komputerach) 

• Zarządzanie pracą (Planner), 

• Profesjonalne opowiadanie historii w formacie cyfrowym, 

• Wyszukiwanie i odnajdywanie Office Delve, Office Graph 

• Access (tylko komputery PC) 

 

Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione 

oprogramowanie wykorzystywane jest przez pracowników AOTMiT w systemach 

informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający 

informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego 

oprogramowania. Dostawa oprogramowania wymienionego poniżej jest rozszerzeniem lub 

zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego. 

 

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI 

Równoważność: 

1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę subskrypcji Produktów 

równoważnych w stosunku do określonych w niniejszym OPZ. 

2) Wykonawca w formularzu oferty winien wskazać jaki rodzaj Produktów oferuje (Produkty 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub produkty równoważne)  

3) Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, 
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bez użycia dodatkowych aplikacji: 

a) Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: 

• edytor tekstu, 

• arkusz kalkulacyjny, 

• program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

• komunikator głosowy umożlwiający wysłanie zaproszeń na spotkanie drogą 

elektroniczną, niewymagający instalacji pełnego oprogramowania na komputerze 

zapraszanego, 

• narzędzie do tworzenia aplikacji baz danych, 

• program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami); 

b) Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego 

samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity 

interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; 

c) Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów  

i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; 

d) Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, 

xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech 

użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, 

wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); 

e) Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, 

xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 

2010, MS Office 2013 oraz MS Office 2016 bez utraty danych oraz bez konieczności 

przerabiania dokumentów; 

f) Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; 

g) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active 

Directory; 

h) Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich 

elementów; 

i) Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie 

arkusza kalkulacyjnego; 

j) Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi: 

• MS Windows 10 (32 i 64-bit). 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia licencji zbiorczej. Oferowane 

oprogramowanie musi spełniać poniższe dodatkowe funkcjonalności w zakresie 

równoważności, z uwagi na inne oprogramowania wykorzystywane przez Agencje, w tym 

programy stworzone prze Agencję:  
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• zakres funkcjonalny oprogramowania jest w pełni zgodny z zakresem funkcjonalnym 

oprogramowania wskazanego, 

• kompatybilność z usługami Microsoft np.: MS Exchange, 

• funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego,  

w zbliżonym układzie menu, 

• formaty danych wejściowych i wyjściowych są identyczne i odpowiadają 

przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programów wskazanych, 

• warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów 

wskazanych; 

• możliwość implementacji dodatku SAS Add-In do edytora tekstu, oraz arkusza 

kalkulacyjnego. Agencja wykorzystuje produkty firmy: SAS Institute Polska. 

5) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkty równoważne (wraz z usługami 

wsparcia technicznego) zobowiązany jest wykazać ich równoważności, w stosunku  

do przedmiotu zamówienia opisanego w OPZ. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp 

na Wykonawcy ciąży obowiązek, wykazania, że rozwiązania równoważne spełniają 

wymagania postawione przez Zamawiającego. 

6) Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo sprawdzenia 

pełnej zgodności warunków i zakresu równoważności oferowanych subskrypcji Produktów. 

W takim wypadku, Zamawiający wezwie Wykonawców do przedstawienia dodatkowych 

dokumentów danego produktu w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie 

równoważności oraz próbek oferowanych Produktów, dla celów wykonania testów  

w środowiskach Zamawiającego. Sprawdzenie to, będzie polegać na przeprowadzeniu testów 

w warunkach odzwierciedlających środowiska produkcyjne na sprzęcie Zamawiającego,  

z użyciem urządzeń peryferyjnych Zamawiającego, na plikach, arkuszach, bazach danych  

i dokumentach Zamawiającego. Testowane funkcje oferowanego produktu będą opisane  

w wymaganiach OPZ, wobec których to funkcji Zamawiający powziął wątpliwość o ich 

zgodności z wymaganiami OPZ. W tym celu Wykonawca na każde wezwanie 

Zamawiającego dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 3  dni roboczych od daty 

otrzymania wezwania, po jednym egzemplarzu wskazanego Produktu wobec którego 

Zamawiający powziął wątpliwość co do jego zgodności z wymaganiami OPZ. W odniesieniu 

do Produktów mogą zostać dostarczone subskrypcje tymczasowe, w pełni zgodne  

z oferowanymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się  

do oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych Producenta weryfikowanego 

przedmiotu oferty. Nieprzedłożenie oferowanych Produktów do przetestowania w ww. 

terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia. Po wykonaniu testów, 

dostarczone do testów egzemplarze Produktów będą zwrócone Wykonawcy na jego pisemny 

wniosek. 
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7)  Negatywny wynik sprawdzenia oferty w zakresie równoważności oferowanych Produktów 

skutkować będzie odrzuceniem tej oferty.  

8) W przypadku Wykonawcy oferującego Produkty równoważne, do przedmiotu zamówienia 

należy subskrypcja Produktów równoważnych wobec Produktów wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia –zgodnie z warunkami i zakresem równoważności i pozostałymi 

postanowieniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz wsparcie techniczne dla 

subskrypcji, które realizowane będzie w okresie obowiązywania umowy przez Producenta 

tych Produktów (w zakresie nie gorszym niż w przypadku wsparcia technicznego 

realizowanego przez Producenta Produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia). 

9) Wykonawca udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej Producenta (Produktów 

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub Produktów równoważnych,) bądź 

podmiotów od niego zależnych, umożliwiającej Zamawiającemu: pobieranie kodu 

instalacyjnego zakupionego Produktu i kluczy aktywacyjnych, zarządzanie subskrypcjami 

Produktów 

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane elementy są kompletne i po 

uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych 

zakupów inwestycyjnych. Dodatkowo oświadczamy, iż oferowane przez nas programy są 

zgodne/lepsze ze specyfikacją wymaganą powyżej. 

 

…………………..……….………………………………………….. 

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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