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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ 
do Umowy nr CSIOZ/…./2020 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania graficznego dla Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.  
  
Dostawa 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowane Oprogramowanie, 
na własny koszt do siedziby Zamawiającego lub na adres mailowy administrator@csioz.gov.pl  
w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  
 
Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego.   
 
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Oprogramowanie:   
— będzie pochodziło bezpośrednio od producenta lub od autoryzowanego dystrybutora,  
— będzie podlegało gwarancji producenta zgodnie z polityką producenta.  
 
Zamawiający wymaga, aby gwarancja producenta była udzielona na okres 12 miesięcy od dnia 
podpisania Protokołu Odbioru.  
  
  

I. Licencja oprogramowania graficznego z dostępem do materiałów fotograficznych, 
filmowych i wektorowych – 4 szt.  
 

Licencja powinna spełniać następujące wymagania:  
 
1. Korzystanie z oprogramowania na dowolnym urządzeniu (licencja niepowiązana z konkretnym 
komputerem i systemem operacyjnym).  
 
2. Kompatybilność z systemem operacyjnym iOS i Windows.   
 
3. Licencja uprawniająca do czasowego korzystania z oprogramowania - czas ważności licencji 12 
miesięcy.  
 
4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wersji przeznaczonej dla jednostek administracji publicznej.  
 
5. Możliwość korzystania z najnowszej wersji oferowanego oprogramowania w czasie trwania umowy.    
 
6. Zarządzanie:  

a) Portal internetowy dla administratora licencji.  
b) Możliwość zmiany przydziału licencji.  
c) Zaawansowane zarządzanie tożsamością użytkownika, w tym logowanie jednokrotne.  



 

 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

 

 
7. Pomoc techniczna:  

a) Całodobowa, dostępna codziennie pomoc techniczna producenta oprogramowania 
dostępna online na stronie producenta.  
 
 
 
Minimalna funkcjonalność oprogramowania:  

• Tworzenie materiałów graficznych na komputerach, w chmurze i na urządzeniach 
przenośnych.  

• Współpraca między różnymi aplikacjami i zespołami.  

• Profesjonalny montaż wideo i filmów.  

• Narzędzia do efektów wizualnych i tworzenia animacji.  

• Nagrywanie, miksowanie i naprawa dźwięku.  

• Tworzenie i udostępnianie wideo online z dowolnego miejsca.  

• Animowanie postaci 2D w czasie rzeczywistym.  

• Tworzenie historii wideo.  

• Edycja i tworzenie kompozycji obrazów.  

• Projektowanie stron i układu materiałów cyfrowych, w tym e-booków i interaktywnych plików 
PDF.  

• Tworzenie rysunków i obrazów, przy użyciu cyfrowych narzędzi do rysowania.  

• Tworzenie grafiki i ilustracji wektorowych.  

• Przekształcanie obrazów w motywy kolorystyczne, grafikę wektorową, wzorki i inne zasoby.  

• Oprogramowanie zapewniające 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, pozwalające na 
zarządzanie, edytowanie, przechowywanie i udostępnianie zdjęć w pełnej rozdzielczości.  

• Opracowywanie, tworzenie i udostępnianie prototypów interfejsu użytkownika.  

• Projektowanie i programowanie aktywnych serwisów internetowych.  

• Dostęp do zasobów zawierających: obrazy, wideo 4K i HD, ilustracje oraz materiały 
bezpośrednio z banku zdjęć i grafik.  

• Oprogramowanie posiadające swój zbiór czcionek.  
  
Licencja pozwalająca na użytkowanie min.:  
  
1. Oprogramowania przeznaczonego do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej z możliwością:  

a) stosowania i bezstratnej modyfikacji elementów wektorowych i tekstowych w etapach pracy 
poprzedzających spłaszczenie obrazu,  

b) przygotowywania plików czytelnych w językach HTML i CSS. 
 

2. Oprogramowania przeznaczonego do tworzenia i edycji wektorowej grafiki 2D, w tym tworzenia i 
pełnej edycji plików formatu SVG z elementami animowanymi, fontami oraz elementami 
interaktywnymi.  
 
3. Oprogramowania służącego do projektowania, łamania, składania i przygotowania do druku 
materiałów poligraficznych i zawierających tekst plików interaktywnych, z możliwością:  

a) bezpośredniej – bez konieczności osadzania – obróbki elementów wektorowych,  
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b) tworzenia interaktywnych plików PDF,  
c) tworzenia e-booków z funkcjami interaktywnymi;  
 

4. Oprogramowania służącego do tworzenia i modyfikacji interaktywnych i przeznaczonych do druku 
dokumentów PDF.  
 
5. Oprogramowania przeznaczonego do tworzenia animacji opartej o grafikę rastrową i wektory, 
zawierającej elementy interaktywne.  
 
6. Oprogramowania służącego do przygotowywania prototypów serwisów internetowych i dzielenia 
ich online z grupą współpracowników (z funkcją ograniczenia dostępu za pomocą hasła) – program 
powinien obsługiwać wektory, czcionki, elementy interaktywne i osadzone obrazy oraz umożliwiać 
użytkownikowi zewnętrznemu śledzenie procesu (przejścia przez kolejne projektowane ekrany).  
 
7. Oprogramowania służącego do tworzenia front-endów serwisów internetowych, obsługującego pliki 
HTML, CSS, LESS, SCSS, Sass, JavaScript, PHP, XML i SVG – z możliwością:  

a) zastosowania gotowego szablonu Bootstrap,  
b) podglądu programowanych widoków,  
c) możliwością implementacji rozwarstwionego pliku graficznego jako projektu,  
d) dostępu do biblioteki ikon. 

8. Narzędzi do montażu filmów zintegrowanego z oprogramowaniem do tworzenia animacji.  
9. Aplikacji pomostowej pozwalającej korzystać z tych samych zasobów opracowywanych na bieżąco 
w różnych programach, np. w ramach wspólnej biblioteki elementów i współdzielić elementy ze 
współpracownikami.  
10. Zasobów obejmujących: obrazy, wideo 4K i HD, bibliotekę fontów, pliki wektorowe oraz materiały 
Premium.  
 

II. Licencja oprogramowania graficznego – 4 szt.  
 

Licencja powinna spełniać następujące wymagania:  
 
1. Korzystanie z oprogramowania na dowolnym urządzeniu (licencja niepowiązana z konkretnym 
komputerem i systemem operacyjnym).  
 
2. Kompatybilność z systemem operacyjnym iOS i Windows.   
 
3. Licencja uprawniająca do czasowego korzystania z oprogramowania - czas ważności licencji 12 
miesiące.   
 
4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wersji przeznaczonej dla jednostek administracji publicznej.  
 
5. Możliwość korzystania z najnowszej wersji oferowanego oprogramowania w czasie trwania umowy.    
 
6. Zarządzanie:  

a) Portal internetowy dla administratora licencji.  
b) Możliwość zmiany przydziału licencji.  
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c) Zaawansowane zarządzanie tożsamością użytkownika, w tym logowanie jednokrotne.  
 
7. Pomoc techniczna:  

a) Całodobowa, dostępna codziennie pomoc techniczna producenta oprogramowania 
dostępna online na stronie producenta.  
  
 
 
Minimalna funkcjonalność oprogramowania:  

• Tworzenie materiałów graficznych na komputerach, w chmurze i na urządzeniach 
przenośnych.  

• Współpraca między różnymi aplikacjami i zespołami.  

• Profesjonalny montaż wideo i filmów.  

• Narzędzia do efektów wizualnych i tworzenia animacji.  

• Nagrywanie, miksowanie i naprawa dźwięku.  

• Tworzenie i udostępnianie wideo online z dowolnego miejsca.  

• Animowanie postaci 2D w czasie rzeczywistym.  

• Tworzenie historii wideo.  

• Edycja i tworzenie kompozycji obrazów.  

• Projektowanie stron i układu materiałów cyfrowych, w tym e-booków i interaktywnych plików 
PDF.  

• Tworzenie rysunków i obrazów, przy użyciu cyfrowych narzędzi do rysowania.  

• Tworzenie grafiki i ilustracji wektorowych.  

• Przekształcanie obrazów w motywy kolorystyczne, grafikę wektorową, wzorki i inne zasoby.  

• Oprogramowanie zapewniające 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, pozwalające na 
zarządzanie, edytowanie, przechowywanie i udostępnianie zdjęć w pełnej rozdzielczości.  

• Opracowywanie, tworzenie i udostępnianie prototypów interfejsu użytkownika.  

• Projektowanie i programowanie aktywnych serwisów internetowych.  

• Oprogramowanie posiadające swój zbiór czcionek.  
  
Licencja pozwalająca na użytkowanie min.:  
  
1. Oprogramowania przeznaczonego do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej z możliwością:  

a) stosowania i bezstratnej modyfikacji elementów wektorowych i tekstowych w etapach pracy 
poprzedzających spłaszczenie obrazu,  

b) przygotowywania plików czytelnych w językach HTML i CSS. 
 

2. Oprogramowania przeznaczonego do tworzenia i edycji wektorowej grafiki 2D, w tym tworzenia i 
pełnej edycji plików formatu SVG z elementami animowanymi, fontami oraz elementami 
interaktywnymi.  
 
3. Oprogramowania służącego do projektowania, łamania, składania i przygotowania do druku 
materiałów poligraficznych i zawierających tekst plików interaktywnych, z możliwością:  

a) bezpośredniej – bez konieczności osadzania – obróbki elementów wektorowych,  
b) tworzenia interaktywnych plików PDF,  
c) tworzenia e-booków z funkcjami interaktywnymi;  
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4. Oprogramowania służącego do tworzenia i modyfikacji interaktywnych i przeznaczonych do druku 
dokumentów PDF.  
 
5. Oprogramowania przeznaczonego do tworzenia animacji opartej o grafikę rastrową i wektory, 
zawierającej elementy interaktywne.  
 
6. Oprogramowania służącego do przygotowywania prototypów serwisów internetowych i dzielenia 
ich online z grupą współpracowników (z funkcją ograniczenia dostępu za pomocą hasła) – program 
powinien obsługiwać wektory, czcionki, elementy interaktywne i osadzone obrazy oraz umożliwiać 
użytkownikowi zewnętrznemu śledzenie procesu (przejścia przez kolejne projektowane ekrany).  
 
7. Oprogramowania służącego do tworzenia front-endów serwisów internetowych, obsługującego pliki 
HTML, CSS, LESS, SCSS, Sass, JavaScript, PHP, XML i SVG – z możliwością:  

a) zastosowania gotowego szablonu Bootstrap,  
b) podglądu programowanych widoków,  
c) możliwością implementacji rozwarstwionego pliku graficznego jako projektu,  
d) dostępu do biblioteki ikon. 

8. Narzędzi do montażu filmów zintegrowanego z oprogramowaniem do tworzenia animacji.  
9. Aplikacji pomostowej pozwalającej korzystać z tych samych zasobów opracowywanych na bieżąco 
w różnych programach, np. w ramach wspólnej biblioteki elementów i współdzielić elementy ze 
współpracownikami.  


