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Opis Przedmiotu Zamówienia  

na dostawę licencji oprogramowania do tworzenia i obróbki dokumentów 

w formacie zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020 oraz licencji 

oprogramowania antywirusowego  

Część nr 1 – dostawa licencji oprogramowania do tworzenia i obróbki 

dokumentów w formacie zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie do tworzenia i obróbki dokumentów w formacie 

zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020 – 15 licencji wieczystych dla sektora rządowego 

(GOV) na system operacyjny Windows i Mac. 

Zastosowanie:  

Tworzenie, obróbka, przeglądanie, drukowanie, podpisywanie, udostępnianie i opisywanie 

dokumentów w formacie zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020 zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

 

Lp. Atrybut Parametr wymagany 

1.  Typ produktu 

Oprogramowanie do tworzenia i obróbki dokumentów 
w formacie zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020, 
dalej zwanym „PDF”, przy czym Zamawiający zastrzega, 
iż dopuszczalne jest zaoferowanie każdego 
oprogramowania do tworzenia i obróbki dokumentów 
w formacie zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020. 

2.  Producent 
Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do podania 
nazwy produktu oraz producenta  

3.  
Wymagania  systemów 

operacyjnych  dla 
ochrony  stacji roboczych 

Microsoft Windows 10 

Mac 

4.  Licencja Rządowa, wieczysta 

5.  Wersja językowa 
Polska (dopuszcza się wielojęzyczną wersję językową 
pod warunkiem obsługi języka polskiego) 

6.  Konwersja plików 

• do formatów Word, Excel, PowerPoint z 
zachowaniem oryginalnych czcionek, 
formatowania i układu dokumentów, 

• konwertowanie dokumentów PDF na obrazy 
w formatach JPEG, TIFF i PNG, 

• przekształcenie zeskanowanych dokumentów w 
pliki PDF obsługujące wyszukiwanie i edycję, 

• konwertowanie dokumentów i obrazów na pliki 
PDF 

7.  
Konwertowanie stron 

internetowych 
Tak, na interaktywne pliki PDF wraz z łączami 
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8.  
Współpraca z serwisami 

w chmurze 
Tak (Dropbox, OneDrive, Box) 

9.  
Porównywanie 
dokumentów i 

podświetlanie różnic 
Tak 

10.  Funkcje edycji 

• edytowanie tekstu i obrazów, dodawanie dźwięku, 
wideo i interaktywnych obiektów 3D do plików PDF 
lub tworzenie łącza do plików w Internecie, 

• edytowanie tekstu i obrazów w plikach PDF z opcją 
zmiany układu akapitów dla całych stron, 

• dodawanie zakładek, nagłówków, numerowania 
i znaków wodnych, 

• wstawianie, usuwanie i porządkowanie stron w 
pliku PDF, 

• tworzenie technicznych plików PDF w programach 
Microsoft Project, Visio, 

• wstawianie, usuwanie i porządkowanie stron w 

pliku PDF, 

• tworzenie stemplowanych dokumentów PDF w 
celu oznaczenia zatwierdzonych wersji roboczych 

11.  Ochrona dokumentu 
Redagowanie w celu trwałego usunięcia poufnych 
informacji z plików PDF, tworzenie chronionych 
dokumentów PDF 

12.  
Tworzenie plików PDF w 

dowolnej aplikacji 
obsługującej druk 

Tak 

13.  
Łączenie wielu 

dokumentów w plik PDF 
Tak 

14.  
Automatyczna 

optymalizacja plików 
(zmniejszenie rozmiaru) 

Tak 

15.  Funkcja komentarzy 
Tak, gromadzenie komentarzy innych osób w jednym 
pliku PDF 

16.  
Dodatkowe 

funkcjonalności 

• tworzenie dokumentów na dowolnym komputerze 
lub urządzeniu przenośnym z systemem Windows 
lub Mac, gdzie można konwertować dokumenty i 
obrazy na pliki PDF łatwe do otwierania i 
przeglądania za pomocą bezpłatnych programów 
do przeglądania plików PDF, 

• tworzenie dodatkowych widoków 3D,  dzięki 
którym można oglądać składniki modelu z różnej 
perspektywy (z góry, z dołu, z lewej, z prawej, z 
zewnątrz, rozłożony, złożony) 

17.  
Zakładka „Pomoc” 
(centrum pomocy) 

Dostępna z poziomu aplikacji zakładka „Pomoc” 
umożliwiająca dostęp do: 

- pomocy programu, 
- naprawy instalacji i aktualizacji, 
- informacji o programie, 
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- samouczek. 

 

 

Lp. Atrybut Parametr stanowiący kryterium oceny ofert 

1.  Zarządzanie licencją 
Zarządzanie licencją przez dedykowany portal producenta 
(preferowany portal, ale dopuszczalne jest, aby go nie 
zaoferować) 

2.  

Funkcje edycji - 
dodawanie numeracji 

Batesa do dokumentów 
prawnych 

 

Dodawanie numeracji Batesa do dokumentów prawnych 
(preferowane jej dodawanie, ale dopuszczalne 
zaoferowanie licencji na oprogramowanie która nie ma 
takiej funkcji) 
 

3.  
Obsługa kwalifikowanych 

podpisów 
elektronicznych  

Preferowane jest zaoferowanie możliwości obsługi 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych (tylko dla 

urządzeń z systemem Windows), ale nie jest to konieczne. 

4.  
Obsługa standardu 

WCAG 2.1 

Sprawdzanie, weryfikowanie i dopasowywanie 
dokumentów pod kątem zgodności z WCAG 2.1 
(zaoferowanie obsługi tego standardu jest preferowane, 
ale dopuszczalne jest zaoferowanie przedmiotu dostawy 
nie obsługującego standardu). 
WCAG to wytyczne dotyczące dostępności  treści 
internetowych. Wytyczne WCAG 2.1 (oficjalne 
tłumaczenie wytycznych na język polski) dostępne online: 
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-
skrocie  

 

Na przedmiot zamówienia Wykonawca musi udzielić gwarancji na co najmniej 12 miesięcy od 

daty odbioru przedmiotu zamówienia i na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez 

producenta oprogramowania. 

 

Oferowany przedmiot dostawy musi obejmować  wyspecyfikowane elementy, które będą  

kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych 

dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 
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