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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/09/2020 

"INFORM-TECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Karola Miarki 7 / 11, 41-800 Zabrze 
KRS: 0000062923, NIP: 6482289975, REGON: 276152813 
Tel. 32 370 27 80; strona internetowa: www.inform-tech.pl/ 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

będąca podstawą do opracowania oferty na:  

świadczenie usługi wynajmu oprogramowania do projektowania grafiki i aplikacji webowych 
(WYD004, WYD012), w ilości 1 szt przez okres 18 miesięcy, w ramach projektu pt. „Opracowanie 
zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w laboratoriach i działach badawczych i 
rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0457/19-
003, "INFORM-TECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna 
gospodarka, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

Lp. parametry techniczne Ilość [szt] 

1.  oprogramowanie do projektowania grafiki i aplikacji webowych – wymagania 
mininalne 
 
1. Narzędzie do zarządzania dużymi bazami zdjęć, masowego 
przetwarzania plików w formacie JPEG i RAW. Rozbudowane funkcje korekty 
ekspozycji i kolorów. 
2. Narzędzie do edycji obrazów bitmapowych, w tym zdjęć i grafiki. 
Dysponujący rozbudowanymi narzędzia pracy na warstwach oraz 
wyspecjalizowane filtry i funkcje korekty obrazu. 
3. Narzędzie do pracy na obrazach wektorowych. Rysowanie z 
wykorzystaniem szerokiej palety konfigurowalnych pędzli, dodawanie efektów, 
praca na warstwach a także z obiektami i rozbudowana obsługa kolorów 
4. Narzędzie do składu tekstu, zarówno na potrzeby wydawnictw 
elektronicznych (w postaci plików oraz witryn www) jak i drukowanych. 
Zapewniający rozbudowany zbór narzędzi typograficznych, wspomagających 
precyzyjne przygotowanie do druku i optymalizację wyświetlania dla różnego 
rodzaju ekranów. 
5. Narzędzie do tworzenia (poprzez digitalizację lub bezpośrednie 
wprowadzanie treści), edycji i monitorowania obiegu plików w formacie PDF, 
zawartość interaktywnej i podpisu cyfrowego. 
6. Narzędzie do tworzenia zaawansowanych stron i aplikacji 
internetowych umożliwiające wizualizację tworzonego projektu wraz ze 
wsparciem dla technologii ColdFusion, PHP5, ASP, ASP.NET, JSP i AJAX 

1 licencja dla 
użytkownika,  

Na okres 
wynajmu – 18 
miesięcy 
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7. Przechowywanie danych w chmurze na potrzeby udostępniania plików 
 i współpracy. 
8. Możliwość instalacji na 2 komputerach 

 
I. DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI. 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć: 
a. Niezbędne linki i kody aktywacyjne oprogramowania. 
b. Warunki licencji i użytkowania oprogramowania 

2. Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował 
elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji oprogramowania. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca 
zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. 
Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może 
stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego 
potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku 
kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2). 

 
II. ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA 

PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
1. Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków: 

a. zapewnienie naprawy/aktualizacji oprogramowania w okresie trwania umowy i gwarancji,   
b. prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe 

działanie oprogramowania. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 


