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Popowo, dnia 21 wrzesień 2016 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zakupu programu 3D do projektowania 

 
 

Dotyczy projektu: „Wdro żenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych 
gazowych płyt ceramicznych II generacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2. 

 
1) Opis przedmiotu zamówienia    

1.1. Przedmiotem zamówienia jest program 3D do projektowania – 1 sztuka. 

Specyfikacja  inwestycji realizowanej w ramach projektu została przedstawiona w Załączniku nr 1  
do niniejszego zapytania. 

1.2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) posiada kod 48321000-4  Pakiety 
oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). 

 
1.3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

- program 3D do projektowania zostanie dostarczona na koszt własny sprzedającego 
- w ramach ceny programu 3D do projektowania, Oferent powinien uwzględnić koszt jego instalacji 
- w ramach zakupu programu 3D do projektowania będącego przedmiotem zamówienia, sprzedający 

zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi programu 
- na zakupiony program 3D do projektowania zostanie udzielona obsługa gwarancyjna i bezpłatna 

aktualizacja oprogramowania  – min. 12 miesięcy 
 

2) Warunki udziału w postępowaniu 
W postepowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
 

a) prowadzą działalność w zakresie dystrybucji oprogramowania CAD zgodnie z dokumentem rejestrowym 
przez minimum 5 lat 

b) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości 
c) złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami, 

przygotowaną zgodnie z opisem w punkcie 6. 
 

3) Kryteria oceny oferty 
Oferenci muszą obligatoryjnie spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie 1 i 2 
Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana zostanie oferta najlepsza pod względem ekonomicznym 
oceniona w zakresie ceny i warunków gwarancji, zgodnie z opisem w Punkcie 4. 
 

4) Informacja o wagach punktowych i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 
oceny oferty 
Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta wg kryteriów oceny 
opisanych poniżej. 
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]̂_̀ab�c̀de�e_�fg_hb̂ijdhkl�g̀mǹdop�qr�sm�g̀mk_jamcdtid�tdu_vb�fjwdsdx�c�̂m̀oi_�gif_ot_ky�mfmzi{hi_�upz�

uifamcti_�upz�̂djf_o�upz�odiumcmy�

r|}~�]��g��e�m�m��

�mgmcm��d�

�������� m̀tji�

�d�y��������������
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

 
 
 
 

Konfiguracj ę i wymagania programu 3D do projektowania 
 
 
 
 

Konfiguracja i wymagania  programu 

System operacyjny Windows 7, 64-bit 

Liczba licencji  2 szt.,  sieciowe 

Modelowanie bryłowe 3D TAK 

Tworzenie dokumentacji 2D TAK 

Tworzenie złożeń TAK 

Konstrukcje blaszane   TAK 

Praca z różnymi formatami CAD  
(dxf, dwg, stp, igs) 

TAK 

Interfejs w języku polskim TAK 

Konstrukcje spawane TAK 

Tworzenie dokumentacji technologicznej, montażu TAK 

Konstrukcje profilowe TAK 

Licencja bezterminowa TAK 

Pełna kompatybilność z plikami utworzonymi za pomocą 
oprogramowania Pro/Engineer Wildfire 2.0 

TAK 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa wykonawcy: 

 
……………………………………….. 
Adres: 
………………………………………. 
………………………………………. 
tel.: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2016 r. na: „Zakup Programu 3D do projektowania” oferujemy  
następujące oprogramowanie: 

 

 
Nazwa programu 

 
Cena netto VAT Cena brutto 

 
   

RAZEM: 
 
 

  

 

Warunki płatności: ……………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczamy, że 

1. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie likwidacji, upadłości 
2. Oświadczamy, że nasza oferta jest ważna 30 dni. 
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym. 
 

 

 

 

………..………………..………………………………………………………. 
miejscowość, data                                   podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ 
 
 

 

Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma ……………………………………………………. ani osoby 
upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu, nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych 
z Zamawiającym (Dynaxo Sp. z o.o.), tj. powiązań pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  
a moją firmą, polegających w szczególności na: 
 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,      

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

              

     

 

   

 

 

 

     ……………………..………………………………………………………. 
                    miejscowość, data                       podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

 
 

 
 


