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Ogłoszenie nr 83939 - 2017 z dnia 2017-05-16 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 502183-N-2017
Data: 12/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000,
ul. Plac Matejki 13, 31157 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail
zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url): www.asp.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I. Zamawiajacy
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Tak Postępowanie
przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
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postępowania NIE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: 4)Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Education Device License
na zakup oprogramowania firmy Adobe w ramach umowy CLP dla Wydziału Intermediów Akademii
Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca przedłuża
subskrypcje 14 Licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams - complete EU English,
które opłacane będą w trybie rocznym. 3. Zamówienie będzie realizowane do dnia 31 maja 2021
r., przy czym Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć dostarczone licencje oprogramowania nie
później, niż do 7 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). 4. Zamawiający
zastrzega możliwość w trakcie trwania umowy zwiększania liczby licencji do 2 rocznie i włączania
ich do planu opłat rocznych subskrypcji. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do: a) zaoferowania stałego rabatu od cen oficjalnego cennika edukacyjnego
ADOBE CLP, który będzie również obowiązywał w przypadku przejścia na poziom 1 lub 3 cennika
CLP; b) posiadania aktualnego statusu certyfikowanego – edukacyjnego partnera firmy Adobe.
Tytuł ten upoważnia firmę do sprzedaży edukacyjnych licencji CLP; c) spełnienia wszystkich
świadczeń, jakie Adobe nakłada na certyfikowanego partnera (dystrybucja oprogramowania i
związana z nim opieka); d) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego raportów o dokonanych
zakupach; e) zapewnienia Zamawiającemu systemu pomocy technicznej związanej z
oprogramowaniem będącym przedmiotem niniejszego zamówienia (za pomocą telefonu, faksu,
poczty elektronicznej); f) przeliczyć kurs Euro na PLN na fakturach VAT wg średniego kursu NBP z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Education Device
License na zakup oprogramowania firmy Adobe w ramach umowy CLP dla Wydziału Intermediów
Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca
przedłuża subskrypcje 14 Licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams - complete EU
English. 3. Zamówienie będzie realizowane do dnia 31 maja 2018 r., przy czym Wykonawca jest
zobowiązany wdrożyć dostarczone licencje oprogramowania nie później, niż do 7 dni, licząc od
dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). 4. Zamawiający zastrzega możliwość w trakcie
trwania umowy zwiększania liczby licencji do 2 rocznie i włączania ich do planu opłat
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subskrypcyjnych. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a)
zaoferowania stałego rabatu od cen oficjalnego cennika edukacyjnego ADOBE CLP, który będzie
również obowiązywał w przypadku przejścia na poziom 1 lub 3 cennika CLP; b) posiadania
aktualnego statusu certyfikowanego – edukacyjnego partnera firmy Adobe. Tytuł ten upoważnia
firmę do sprzedaży edukacyjnych licencji CLP; c) spełnienia wszystkich świadczeń, jakie Adobe
nakłada na certyfikowanego partnera (dystrybucja oprogramowania i związana z nim opieka); d)
dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego raportów o dokonanych zakupach; e) zapewnienia
Zamawiającemu systemu pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem będącym
przedmiotem niniejszego zamówienia (za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej); f)
przeliczyć kurs Euro na PLN na fakturach VAT wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2017-05-31 00:00:00 lub zakończenia: 2021-05-31
00:00:00
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2017-05-31 00:00:00 lub zakończenia: 2018-0531 00:00:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: 9) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie będzie realizowane do dnia 31 maja 2021 r., przy czym
Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć dostarczone licencje oprogramowania nie później, niż do 7
dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie będzie realizowane do dnia 31 maja 2018 r., przy
czym Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć dostarczone licencje oprogramowania nie później, niż
do 7 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV: PROCEDURA
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Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-05-23, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-05-24, godzina: 10:30,
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