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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku 

ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok 
tel. (85) 66 45 703, faks (85) 66 45 700 

www.ipn.gov.pl  

Odpowiedź na złożone pytania 

 
W odpowiedzi na otrzymane drogą mailową zapytanie z dn. 23.05.2018 r. – treść 

zapytania poniżej – dotyczącego oferty na sprzedaż, dostawę i montaż w siedzibie Oddziału 

IPN w Białymstoku przy ul. Warsztatowej 1A trzech skanerów marki Fujitsu model Fi7700 z 

oprogramowaniem dodatkowym: 

Zamawiający specyfikuje, iż wymaga dostarczenia wraz ze skanerami „ oprogramowania 

Adobe Acrobat Pro DC PL w licencji dożywotniej elektronicznej polskiej wersji językowej 

(dodatkowo przynajmniej jeden nośnik instalacyjny do w/w wersji)” 

1.       Według wiedzy Wykonawcy produkt  o nazwie Adobe Acrobat Pro DC PL występuje 

tylko w ramach subskrypcji czasowych VIP. W licencjach dożywotnich np. TLP jest 

dostępny produkt o nazwie Acrobat Pro v.2017 PL – bez dopisku DC. 

Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania ADOBE 

Acrobat Professional v.2017 PL w licencji dożywotniej TLP? 

2.       W jakim modelu licencjonowania należy wycenić oprogramowania Adobe Acrobat: 

GOV czy Commercial? 

3.       Według wiedzy Wykonawcy oprogramowanie producent oprogramowania  Adobe 

Acrobat nie dostarcza nośników instalacyjnych. Wobec powyższego czy Zamawiający 

dopuści zaoferowanie oprogramowania ADOBE Acrobat bez nośników instalacyjnych? 

 

Zamawiający na pytania 1-3 wyjaśnia: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania ADOBE Acrobat Professional 

v.2017 PL w licencji dożywotniej TLP, o ile jest to najnowsza dostępna na rynku wersja 

w/w oprogramowania Adobe Acrobat Pro w modelu licencji dożywotnich (no limit). 

 

Zamawiający oczekuje wyceny wersji licencji komercyjnej – Commercial. 

 

Zamawiający dopuszcza typ licencji elektronicznej ze wskazaniem portalu producenta 

oprogramowania (www), skąd można pobrać wersję instalacyjną odpowiadającą 

oferowanemu produktowi lub wersję pudełkową (z nośnikiem instalacyjnym i kluczem 

produktu). Wymagana jest wersja językowa: Polska. Wymagany jest stan licencji nowy, 

nie używany, nie aktywowany, pochodzący z legalnego źródła dystrybucji. Wymagana jest 

licencja dożywotnia na korzystanie z oprogramowania, bez limitów czasowych. 


