
  

 
 

Projekt pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

                                                                                                                         
             Jelenia Góra 17.01.2019r. 

Znak sprawy: DAT-2601-9/19 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze z siedzibą przy                            

ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.  
 
„Zakup dietetycznego programu komputerowego DIETA 6.0 dla Karkonoskiej 
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”  
 
w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi III 
Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół 
wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 
1.  ZAMAWIAJ ĄCY 
 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze  
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra  
NIP: 611-21-72-838, REGON: 230480619 
tel. 075 6453300, fax: 075 6453310 
strona internetowa: www.kpswjg.pl 
adres e-mail: rektorat@kpswjg.pl 
 
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie:  
bip.kpswjg.pl 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA  

 
2.1. Tryb udzielenia zamówienia: 
          Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień  

o wartości poniżej 20.000 PLN (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 
roku (MR/H 2014-2020/123(3)07/2017). 

 
2.2. Rodzaj zamówienia: dostawa 
 
3. FINANSOWANIE  

 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu 
„Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi III Szkolnictwo Wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
 
 
 
 



  

 
 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 
 Przedmiotem zamówienia jest „Zakup dietetycznego programu komputerowego DIETA 
6.0 dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”  
 
Program DIETA 6.0 wersja rozszerzona zawierający: 
- ponad 1290 suplementów diet aktualnie zarejestrowanych preparatów 
- ponad 2100 potraw i produktów, w tym: produkty wzbogacane,  produkty bezglutenowe, 
wody mineralne, potrawy typu fast-food, odżywki dla dzieci, napoje energetyzujące                             
i izotoniczne,  owoce morza 
- kopiowanie jadłospisów, co ułatwia tworzenie nowych jadłospisów, diet i planowania 
żywienia 
- eksport danych indywidualnych o spożyciu do Excela 
- przy wprowadzaniu potraw - w podglądzie „album produktów i potraw” 
- możliwość wydruku: 
* jednego lub serii jadłospisów, 
* spożycia wybranych składników odżywczych,  
* wartości odżywczej diety/jadłospisu,  
 * procent realizacji normy całej diety lub poszczególnych posiłków 
* średniej wartości odżywczej i procentu realizacji normy z kilku diet/jadłospisów 
- możliwość  przeprowadzania wielu obliczeń statystycznych metodą prawdopodobieństwa                    
i punktów odcięcia, eksport do EXCELA grup osób 
- obliczanie spożycia grup produktów oraz grup produktów i potraw na 5 poziomach 
 
 

5. MIEJSCE REALIZACJI  

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze  ul. Lwówecka 18. 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.    
 

Do 10 dni od daty podpisania zlecenia/umowy. 
 

 
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY  
 
1. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) – cena brutto w tym wyodrębniony podatek 

VAT.  

2. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

 
 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze 

budynek Rektoratu pok. nr 14 (w kopercie z numerem postępowania) lub przesłać                       
w wersji elektronicznej na adres mailowy: joanna.sztando@kpswjg.pl do dnia 22.01.2019r. 
do godziny 12:00. Decyduje termin wpływu oferty. Oferty przesłane po terminie lub pod 
inny niż wskazany adres nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty. 
 

 
 
 
 



  

 
9. OCENA OFERT 

 
Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej 
w oparciu o następujące kryteria:  100 % cena 
 

 
10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: www.kpswjg.pl. 
2. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty mailowo. 
 

 
11. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1. Osobą do kontaktu jest Pani Joanna Sztando nr telefonu +48 75 6453 318, adres e- mail: 

joanna.sztando@kpswjg.pl. 
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po otrzymaniu przez 
Zamawiającego faktury. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 
postępowania. 

 
 
 
 

 

        


