Zapytanie ofertowe nr P01/2019 – Zakup i dostawa oprogramowania
komputerowego typu CAD oraz CAD/CAE/CAM w ramach projektu
„Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów
Modyfikujących”

Kraków, 18-06-2019

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Termin składania ofert: do dnia 26-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy przygotować w formie pisemnej lub elektronicznej.
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych
dokumentów należy przesłać na adres mailowy przetargi@fpgs.pl. W tytule maila powinna znaleźć się
informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. Zeskanowane dokumenty
należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego w oryginale.
a. Miejsce składania ofert pisemnych
Ofertę należy złożyć pod adresem: ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków
lub
b. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej
Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: przetargi@fpgs.pl.
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: przetargi@fpgs.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Baruch
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 668 871 476
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oprogramowania komputerowego typu CAD oraz CAD/CAE/CAM, umożliwiające projektowanie,
rysowanie i tworzenie dokumentacji z zastosowaniem geometrii 2D oraz na modelowanie bryłowe,
powierzchniowe i swobodne brył, komponentów i zespołów projektowanych elementów.
Kategoria ogłoszenia: Dostawy
Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: Małopolskie, Powiat: Kraków, Miejscowość: Kraków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia: Zamówienie jest konieczne do realizacji wybranych zadań badawczych projektu
„Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących”.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania
komputerowego typu CAD oraz CAD/CAE/CAM
Ilość – 1 komplet
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Oprogramowanie komputerowe typu CAD
• Oprogramowanie komputerowe o następujących cechach:
o tworzenie rysunków 2D i opisów w tym: tekst, wymiary, linie odniesienia, linie środkowe,
tabele, chmurki wersji, układy, rzutnie, pola
o importowanie/eksportowanie/podkład plików o rozszerzeniu m.in.: PDF, DGN,
o tworzenie odniesień do rysunków DWG i obrazów,
o wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków CAD na urządzeniu
przenośnym za pomocą aplikacji mobilnej,
o możliwość dostosowywania interfejsu użytkownika,
o obsługa monitorów o rozdzielczości 4K lub wyższej.
• Ilość: 2 szt., licencja 3-letnia, jednostanowiskowa

•

•

2. Oprogramowanie typu CAD/CAE/CAM
Oprogramowanie komputerowe o następujących cechach:
o modelowanie bryłowe, powierzchniowe i swobodne – brył, komponentów i zespołów,
o tworzenie dokumentacji płaskiej części i zespołów,
o wykorzystanie mocy obliczeniowej chmury do renderingów i symulacji,
o obliczanie częstotliwości drgań własnych, wyboczeń, naprężeń termicznych, optymalizacja
kształtu, analiza naprężeń dla liniowych i nieliniowych materiałów,
o tworzenie fotorealistycznych renderingów oraz animacji części i zespołów,
o moduł odpowiedzialny za przygotowanie ścieżek narzędzi i eksport G-CODE,
o współdzielenie plików w grupie projektowej i automatyczne wersjonowanie,
o dostęp do plików projektu i przeglądanie modeli 3D,
o zarządzanie wersjami z poziomu przeglądarki internetowej.
Ilość: 1 szt., licencja 3-letnia, jednostanowiskowa

Kod CPV: 48000000-8
Nazwa kodu CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Dodatkowe przedmioty zamówienia: Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia:
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 4 dni
roboczych od daty złożenia ofert.
2. W razie niejasności w trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta o dodatkowe
wyjaśnienia lub uzupełnienia. W przypadku, gdy tylko jedna Oferta będzie wymagała
wyjaśnień/uzupełnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo nieinformowania pozostałych
Oferentów o przesłaniu wezwania do uzupełnienia Oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia
dostarczenia poprzez wiadomość e-mail przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych
ofert,
Zamawiający
ogłosi
wybór
Oferenta
na
stronie
internetowej
https://www.goryckisznyterman.com/pl/
oraz
w
Bazie
Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
5. Termin dostawy: nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.
6. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków
Załączniki:
1. Oświadczenie o braku powiązań
2. Formularz ofertowy
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie: Nie dotyczy
Potencjał techniczny: Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Nie dotyczy
Dodatkowe Warunki:
1. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów,
w szczególności jest niższa o 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia
(wynikającej z wcześniejszego badania rynku) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod
uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia,
wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia
dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej

2.
3.

4.

5.
6.
7.

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie
złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub
odwołane.
Zamawiający informuje, że w przypadku nieotrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie
określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru
dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu
ofertowym.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
https://www.goryckisznyterman.com/pl/
oraz
w
Bazie
Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się
z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające
środki finansowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

Ponadto:
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne
roszczenie względem Zamawiającego.
4. Dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia w przypadku zadziałania czynników, na
które zarówno Zamawiający jak i Oferent nie mają wpływu, w tym wystąpienie tzw. siły wyższej.
5. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu realizacji zamówienia z winy Wykonawcy po terminie
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 1% wartości zamówienia.
Warunki zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
1. gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Oferenta,
2. istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem
lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia . Przez siłę
wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec
ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań,
w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję,
przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej,
materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być
spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie
ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne
wydarzenia losowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1. Sposób przygotowania oferty:
2. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej lub elektronicznej. Ofertą w formie elektronicznej
jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być
przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy
przesłać na adres mailowy przetargi@fpgs.pl. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym,
że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. Zeskanowane dokumenty należy przesłać
lub dostarczyć do Zamawiającego w oryginale.
3. Kompletna oferta musi zawierać:
• Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego
• Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
• Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
4. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez
Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu
upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
5. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi
opisane w niniejszym zapytaniu.
6. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami do formularza
dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający:
a. Nazwę i adres oferenta
b. Datę sporządzenia
c. Termin ważności oferty
d. Cenę netto, brutto, VAT
e. Odniesienie do kryteriów oceny
f. Termin i sposób płatności
g. Markę i model oferowanych produktów.
h. Dane osoby do kontaktu
i. Pieczęć i podpis oferenta
7. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cenę
oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza.
8. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferentów przedstawienia specyfikacji technicznych, kart
katalogowych oraz deklaracji zgodności (jeśli dotyczy) oferowanych produktów.
9. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
10. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferentów przedstawienia specyfikacji ilościowej wraz
z kosztami jednostkowymi oferowanych produktów.
11. Niespełnienie wymagań technicznych powoduje wykluczenie Oferty.
12. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny jako nieważne.

Zamówienia uzupełniające:
1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury
wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w ciągu 3 lat od udzielania zamówienia
podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie
zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem
zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury
wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
do przewidzenia, jeżeli:
3. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
4. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: W toku dokonywania badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:
KRYTERIA OCENY*
PUNKTACJA
SPOSÓB OCENY
Cena netto [PLN]
80
80 x (cena najniższa) / (cena badana)
Wsparcie techniczne
10 x (okres wsparcia technicznego badanej ofercie) /
10
[miesiące]
(najdłuższy okres wsparcia technicznego)
Termin realizacji
10 x (najmniejsza liczba dni na realizację zamówienia) /
10
zamówienia [dni]
(liczba dni na realizację zamówienia w badanej ofercie)
*Kryterium dodatkowe - jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze
ofertę dostawcy, która określa najkrótszy termin realizacji.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska najwyższą liczbę punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
Wykluczenia: Nie dotyczy
ZAMAWIAJACY – WNIOSKODAWCA
Nazwa: Gorycki&Sznyterman Sp. z o.o.
Adres: Chałubińskiego 53/-, 30-698 Kraków
Numer telefonu: +48 12 259 13 00
Fax: +48 12 259 13 02
NIP: 6762178627
Numer naboru: POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18
Inne źródła finansowania: Nie dotyczy

