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Numer sprawy: ZZP.261.12.2019.        
 

Warszawa, dnia  22 marca 2019 r. 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
1. Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk 
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
Pon. – Pt. godz. 815 –  1615 

Strona internetowa: www.pan.pl 
http://bip.pan.pl/ 

 
2. Przedmiot zamówienia: 
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazowy zakup dostępu do systemu 

antyplagiatowego przeznaczonego dla redakcji czasopism naukowych wydawanych i 
współwydawanych przez Polską Akademię Nauk w języku angielskim (opatrzonych 
numerem ISSN). W okresie realizacji zamówienia w systemie będą sukcesywnie 
sprawdzane napływające do redakcji artykuły naukowe. Przewidywana liczba 
artykułów naukowych sprawdzana rocznie przez redakcje czasopism PAN i 
współwydawanych przez PAN wynosi ok. 4000 pozycji łącznie. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o 
zamówieniu. 

 
3. Termin realizacji: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.  
 
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena 
 
cena (C)  – 100% 

 
Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 
brutto za wykonanie zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie 
dokonana zgodnie ze wzorem: 
 

Cmin 
C = ----------------- x 100 pkt, 

Cbad 
 
gdzie: 
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę brutto, 
Cbad – oznacza cenę brutto zaproponowaną w badanej ofercie, 
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”. 

 
Uwaga: Jeżeli Wykonawca zagraniczny złoży ofertę w euro lub dolarach amerykańskich 
(wartość oferty bez podatku VAT), w takiej sytuacji Zamawiający do kwoty w euro lub 
dolarach amerykańskich doliczy należny podatek VAT (w euro lub dolarach), a otrzymaną 
kwotę przeliczy na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 
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5. Podstawy odrzucenia ofert i wykluczenia Wykonawcy,  
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, która nie potwierdzi, że oferowany 
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – podane w 
załączniku nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu.  

 
6. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia.  

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia (bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu nadsyłania ofert). 

2) Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego  
w Załączniku nr 2a niniejszym Ogłoszenia o zamówieniu.  

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i 

wariantowych. 
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość 

przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz wezwania wykonawców do uzupełnienia 
złożonych ofert. 

6) W przypadku gdy w formularzu ofertowym Wykonawca poda różne ceny ofertowe 
liczbą i słownie, Zamawiający przyjmie, że cenę ofertową stanowi niższa z podanych 
cen. 

7) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na 
realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.  

8) Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) lub w walucie obcej w euro lub w 
dolarach amerykańskich. Jeżeli Wykonawca złoży  ofertę w euro lub dolarach 
amerykańskich, w celu porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę na złotówki (PLN) 
według średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej. 

9) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie  Wykonawca w związku  
z realizacją całości przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym Ogłoszeniu o 
zamówieniu. 

10) Zamawiający dopuszcza dokumenty sporządzone w języku angielskim.  
11) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
12) Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 30 000,00 euro, natomiast nie przekracza progów określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp". 

13)  Zamówienie na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp". 

14) Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

 
7. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 
Dopuszcza się komunikację elektroniczną. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony 
Zamawiającego jest Pani Monika Małecka-Krawczyk. Ze względu na transparentność procesu, 
zadawanie pytań lub zgłaszanie ew. wątpliwości Wykonawca może zgłaszać za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: monika.malecka-krawczyk@pan.pl. 
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8. Sposób przygotowania i złożenia oferty 
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. 
2) Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  
3) Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną na adresy e-mail:  

monika.malecka-krawczyk@pan.pl. lub złożyć w formie pisemnej w oznaczonej 
kopercie z dopiskiem „Oferta  na zakup dostępu do systemu antyplagiatowego 
przeznaczonego do kontroli artykułów publikowanych w czasopismach 
naukowych Polskiej Akademii Nauk” na adres:  Polskiej Akademii Nauk, pl. 
Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, piętro XXI, pok. 2103 Biuro Upowszechniania i 
Promocji Nauki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2019 r. 

9. Wymagane dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 
1) Wypełniony Formularz ofertowy, s p o r z ą d z o n y  według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu; 
2) Wypełniony Załącznik nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu Opis systemu 

antyplagiatowego; 
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie  

z zasadą reprezentacji z rejestru np. KRS/CEiDG.  
 

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-
901 Warszawa, PKiN, zp@pan.pl; 

 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk iod@pan.pl ; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup dostępu do 
systemu antyplagiatowego przeznaczonego do kontroli artykułów publikowanych w 
czasopismach naukowych Polskiej Akademii Nauk” - znak sprawy ZZP.261.12.2019, 
prowadzonym w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku danych osobowych 
przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana  - także na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa 
Pzp” lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1764) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres 
archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych 
przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i 
realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a 
w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze 
umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

 
 
Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu stanowią: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1. 
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 
3. Opis systemu antyplagiatowego - Załącznik nr 2a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazowy zakup dostępu do systemu antyplagiatowego 
przeznaczonego do kontroli antyplagiatowej artykułów naukowych w języku angielskim napływających 
sukcesywnie do redakcji czasopism naukowych wydawanych i współwydawanych przez PAN. 
 
2. Oferowany system powinien być profesjonalnym systemem dedykowanym do wykrywania 
plagiatów prac naukowych i zapewnić wydawcę o oryginalności przesłanego przez autorów  artykułu 
naukowego przed publikacją. 
 
3. Wymagania wobec bazy porównawczej oferowanego systemu: 
Baza porównawcza oferowanego systemu antyplagiatowego powinna być równoważna do 
sprawdzanych treści i powinna zawierać: 
- opublikowane artykuły naukowe w językach angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, 
rosyjskim, czeskim, słowackim, chorwackim, serbskim, hiszpańskim i innych, które ukazały się w 
renomowanych światowych wydawnictwach naukowych, technicznych i medycznych, w szczególności 
w: Nature, Springer, Elsevier, Wiley-Blackewell, IEEE, Taylor &Francis, Sage Publications, Lipincott 
William & Wilkins, Oxford University Press, American Institute of Physics, American Physical Society  
i innych w ilości co najmniej 30-50 milionów artykułów naukowych, książek i materiałów 
konferencyjnych, 
- zasoby najbardziej liczących się światowych baz danych, które gromadzą literaturę naukową online i 
offline w postaci pełnotekstowej, w tym:  ProQuest, EbscoHost, SAGE, ABC Clio, PubMed i innych 
baz dziedzinowych. 
- zasoby Internetu z których tworzona jest baza porównawcza, powinny obejmować swoim zasięgiem 
co najmniej 50 miliardów stron, indeksowanych na bieżąco wraz z tymi, których zawartość została 
usunięta lub zmodyfikowana. 
 
Oferowany system antyplagiatowy powinien umożliwiać dodawanie pozytywnie zweryfikowanych 
tekstów do bazy porównawczej przedmiotowego systemu. 
 
4. Wymagania techniczne do oferowanego systemu antyplagiatowego: 
- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows, MAC; 
- kompatybilność z przeglądarkami Chrome, Firefox, Safari, and Windows; 
- posiadanie interfejsu API umożliwiającego zintegrowanie z usługą typu edytorial system; 
- możliwość jednoczesnego założenia i korzystania z wielu kont użytkowników, w tym samym czasie; 
- możliwość generowania raportów z podziałem na konta użytkowników; 
- możliwość wgrywania plików o rozmiarze do 100 MB; 
- brak ograniczeń technicznych w liczbie słów sprawdzanego tekstu; 
- ograniczenia w objętości sprawdzanego tekstu, jeżeli chodzi o liczbę stron nie mogą być mniejsze niż 
100 stron, 
- możliwość wgrywania plików w formatach: MS Word, Word XML, PowerPoint, PDF, HTML, RTF, 
OpenOffice (ODT), .txt; 
- możliwość przesłania do jednoczesnej analizy wielu plików zgrupowanych w formacie .zip; 
- możliwość wykluczenia z analizy fragmentów tekstów (typu „abstract”); 
- możliwość wykluczenia z analizy fragmentów cytowanych (oznaczonych znakami ”….”, «…»,  »…«, 
< … >); 
- wykrywanie prób zmiany treści za pomocą zamiany znaków na znaki innego alfabetu. 
 
5. Zapewnienie przez Wykonawcę stałego wsparcia technicznego do systemu antyplagiatowego przez 
cały okres obowiązywania umowy, polegającego na możliwości uzyskania pomocy w kwestii 
napotkanych problemów technicznych za pomocą zgłoszeń e-mailowych lub wyznaczonego przez 
wykonawcę systemu zgłoszeń. 
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NUMER SPRAWY: ZZP.261.12.2019     
 
Działając w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferuję realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego na: 
 

Zakup dostępu do systemu antyplagiatowego przeznaczonego do kontroli artykułów 
publikowanych w czasopismach naukowych Polskiej Akademii Nauk 

 
oświadczam, że: 

1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego Ogłoszenia  
o zamówieniu, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego Ogłoszenia o zamówieniu, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego 
Ogłoszenia o zamówieniu, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego Ogłoszenia  
o zamówieniu, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 
 
brutto 
wraz  podatkiem VAT): ...................................... PLN (słownie: ..........................................
..... ................................................................................................i …../100)3,  
 
 netto 
bez  podatku VAT): ...................................... EURO (słownie: ............................................
... ................................................................................................i …../100)4,  
 
netto (bez  podatku VAT): ............................. DOLARACH 
AMERYKAŃSKICH  (słownie: ................................. .........................i …../100)5,  
 

4) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w niniejszym Ogłoszenia  
o zamówieniu, 

5) składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej6, 

                                           
3 Skreślić, jeżeli ofertę składa Wykonawca zagraniczny. 
4 WYPEŁNIA W WALUCIE: EURO Wykonawca zagraniczny. 
5 WYPEŁNIA W WALUCIE: DOLARACH AMERYKAŃSKICH Wykonawca zagraniczny. 
6 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 

Załącznik numer 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór formularza ofertowego. 
 

WYKONAWCA: 
 

…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
 (Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 

 
…………………………………………….. 

(telefon, e-mail i numer NIP) 

ZAMAWIAJĄCY: 
Polska Akademia Nauk 
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 
NIP: 5251575083, REGON: 000325713 
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6) oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO7 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, 

7) korespondencję w sprawie niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu należy kierować na 
poniższy adres: 

 
 
Imię i nazwisko: __________________________________________________________  
 
Nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________ 
      
Adres: ___________________________________________________________________     
     
Telefon: ____________, adres e-mail: __________ 
 
 
 
 
8) Do oferty dołączono następujące załączniki8: 
 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
…………………………………………. 
 
 
 
 
...................................................................................................... 
                                 (data, miejscowość, podpis(y)* 
 
*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego 

rejestru   lub   z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub, 
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
7 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
8 Wypełnia Wykonawca. 



8 
 

Załącznik nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu 
 

Opis systemu antyplagiatowego 
 
Nazwa systemu antyplagiatowego oferowanego przez Wykonawcę: 
…………………………………9 
 
          
Wymagania Zamawiającego Parametry 

wymagane przez 
Zamawiającego 

Wypełnia Wykonawca 
podając parametry dla 
oferowanego systemu 
antyplagiatowego10 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
ZAWARTOŚCI (ZASOBÓW) 
BAZY PORÓWNAWCZEJ: 

  

- artykuły naukowe, 
materiały konferencyjne i 
książki pochodzące od co 
najmniej 700 światowych 
wydawców naukowych, 
technicznych i medycznych o 
uznanej pozycji  

wymagane treści 
pochodzące od 
Nature, Springer, 
Elsevier, Wiley-
Blackewell, IEEE, 
Taylor &Francis, Sage 
Publications, 
Lipincott William & 
Wilkins, Oxford 
University Press, 
American Institute of 
Physics, American 
Physical Society,  i 
innych, w ilości co 
najmniej 30-40 mln 
artykułów 
naukowych, 
materiałów, 
konferencyjnych i 
książek  

 

- zasoby baz danych o 
zasięgu międzynarodowym, 
które gromadzą literaturę 
naukową online i offline w 
postaci pełnotekstowej 

wymagane treści 
pochodzące od co 
najmniej 20 
wydawców baz 
danych w tym z:  
ProQuest, EbscoHost, 
SAGE, ABC Clio, 
PubMed 

 

                                           
9 Podaje Wykonawca. 
10 Brak podania przez Wykonawcę wymaganego wyposażenia powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z 
Ogłoszeniem o zamówieniu. 
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- zasoby internetu  wymagane co 
najmniej 50 miliardów 
stron, indeksowanych 
na bieżąco wraz z 
tymi, których 
zawartość została 
usunięta lub 
zmodyfikowana 

 

   

WYMAGANIA TECHNICZNE:   

- kompatybilność z 
systemami operacyjnymi 
Windows, MAC 

wymagane  

- posiadanie interfejsu API 
umożliwiającego 
zintegrowanie z usługą typu 
edytorial system, 

wymagane  

- możliwość jednoczesnego 
założenia i korzystania z 
wielu kont użytkowników w 
tym samym czasie, 

Wymagane 
przynajmniej 20  

 

- możliwość generowania 
raportów z podziałem na 
konta użytkowników, 

wymagane  

- możliwość wgrywania 
plików o dużej objętości  

dopuszczalne do 
rozmiaru 100 MB, 

 

- liczba słów sprawdzanego 
tekstu  

ograniczenie nie mniej 
niż 20000 słów 

 

- objętość sprawdzanego 
tekstu (w stronach) 

Ograniczenie nie 
mniej niż 100 stron 

 

- możliwość wgrywania 
plików w formatach: MS 
Word, Word XML, 
PowerPoint, PDF, HTML, 
RTF, OpenOffice (ODT), .txt 

wymagane  

- możliwość przesłania do 
jednoczesnej analizy wielu 
plików zgrupowanych w 
formacie .zip, 

wymagane  
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- możliwość wykluczenia z 
analizy fragmentów tekstów, 

wymagana możliwość 
wykluczenia sekcji 
„abstract” i „methods 
and materials” 

 

- możliwość wykluczenia z 
analizy fragmentów 
cytowanych  

Wymagana możliwość 
wykluczenia tekstów 
oznaczonych znakami 
”….”, «…»,  »…«, < … > 

 

- wykrywanie prób zmiany 
treści za pomocą zamiany 
znaków na znaki innego 
alfabetu 

wymagane  

 
.................................................................................................... 
                                 (data, miejscowość, podpis(y)* 
 
*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 
b) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego 

rejestru   lub   z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub, 
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty 


