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Zapy tanie ofertowe t l 20t6

I. ZAMAWIAJĄCY
IWET Mańa Lubak

ul. Krzysźofa Kamila Baczyńskiego 19

16-001Kleosin

BiaĘstok, 03.10.2016

il. oP§ PRZEDMIOTU zAMowIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup OpR9GRAM9yANIA pRoJEKTowEGo T1rpU SoLDWoRKs

PnornssroNAl LuB nówxowłżxpco,

2.ZapytanieofertowejestrealizowanewramachRegionalnegoProgramuoperacyjnego
województwa podlaskiego, Działanie 1.3 wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, nr

projektuRPo.01.03.00.20.0027116,Tytułprojektu:,,Wzrostinnowacyjnościi
konkurencyjności firmy IwET poprzez wdrożenie nowych produktów i nowoczesnych

technologii produkcji",

3. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówięil,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

niniej sze go Zapytania ofeńowe go,

jest wyszczególniony w Zńączniku nr 1 do

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 3 1,10,2016

IV. OP§ SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY;

1.oferentpowinienstworzyóofertęwformiepisemnej,aSamaofertapowinna:

2. byó zgodna z treścią przedmiotowego zapy,tania ofertowego;

3. za,w\ęraócałkowitą cenę netto zaprzedmiot zapytania,

oferty złożone w wąlucie obcej będq rozpatrwane po przeliczeniu na polskie złote według

średniego kursu NBP, według kursu z dnia przypadajqcego na ostatni dzień wyznaczony na

składanie ofert.

4, byó sporządzolaw sposób cryĄelny;
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5. wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści ofeńy po jej sporądzeniu muszą bYÓ

parafowane ptzez Oferenta;

6. byó opatrzona pieczątĘfirmową;

7. posiadać datę sporządzenia;

8. zawieruć adres lub siedzibę oferentą numer telefonu, numer NIP;

g. byó podpisanaczltelnie przez osobę pełnomocną ze strony oferenta;

I0. zawietŃ wsz|stkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty i oŚwiadczenia (w tYm

zńącznikw 2),bezwprowadzania do ich treści jakichkolwiek zaśrzeżeń ze strony Oferenta.

V. WARI]NKI WYKLUCZEDIIA ZUD7,LAŁU W POSTĘPOWAIIIIU:

Wykluczeni z udziałuw postępowaniu zostaną Oferenci, któtzy:

1. Nie speŁriąwymagń formalnych,

2. Złożąofettę po wskazanym terminie,

3. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe zZamawiającym. Pruezpowiązania kapitałowe lub

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upowaźnionymi

do zaciągania zobowiązń w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

Beneficjenta czynności zvłiązane z ptzygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w społce, jako wspólnik spółki cywilnej lub społki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej ll%ńziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji człoŃaorganu nńzorczego|ub zarądzającego, prokurenta, pehromocniką

d) pozostawaniu w zrviązku małżeńskim, w stosuŃu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii boczrrej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADAI\-IA OFERT

1. Oferta powinna byó przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, albo dostarczona osobiŚcie na

adres: IWET Mańa LubaĘ ul. KrzysztofaKamila Baczyńskiego 19, 16-001 Kleosin

lubteżprzesłana mailem na adres internetowy firmy: iwet@iwet.vet.

2. Oferly na|eĘ składaó do dnia l2.10.20t6 do godziny 15.30.

3. Zadatęwpływu uznaję się datę wpływu oferly do zamawiającego

4, Zapytanie ofertowe zarrlieszcz.ono na stronie internetowej firmy www.iwet.vet

dmref fularta Lubak
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vn. oPIs KRYTERIÓw ocri.ry oFERTY I IcH zNAczENm
przywybotze najkorzystniejszej oferĘ, ZamawiĄący kierować się będzie naĘpującym krYterium:

A. Cena przedmiotu zamówienia - waga kryterium 80%;

B. Warunki rozliczenia usługi _ termin płatności _ waga Wyterium2o%.

ofeńy będą oceniane w odniesieniu do najkorzystriejszych waruŃÓw przedstawionYch Przez

oferentów. oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania okreŚlonego kryterium, otzYma

maksymalną ilośó punktów.

pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanię odPowiednio

mniej sza liczbia punktów.

Ad. A) Cena przedmiotu zamówienia

Algorytrn oceny kryterium cena przedmiotu zamówienia:

CpNl alNta,ątNl

W(C) = X 80 PKT., GDZIE:

CBNI ornnTy BADANEtr

cena min._ najniższacena spośród wszystkich ocenianych ofert

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Oferty muszą obejmowaó wszYstkie kosńY omz

. zobowiązaniapubliczroprawne jak i zastosowane rńaty i upuĘ frnansowe. PowinnY bYĆ Podane w

wartości netto.

Ad. B) Warunki rozliczania usługi - termin płatności

Zamavłiający przy ocenie powyższego kryterium przyjmie naĘpującą punktację:

30 - dniowy termin płatrości od dnia ptzekazaniaprzedmiotu zapytaniazamawiąącemu- 10Pkt

60 - dniowy tęrmin płatności od dnia ptzekazaniaprzedmiotu zapytaniazamawiającemu - 20Pkt

Algorytrn oceny kryterium,,warunki rozlicz,enia płatności":

Suae paNKTóW oFERTy BADANEJ

Wr (D) = X 20 PKT., GDZIE:

S Uan PUNKTÓW MAKSYMALNA

Suma punktów maksymalna = 20 pkt

VIII. TERMIN ZWąZAIYIA OFERTĄ

Termin rvłiązaniaofertą wynosi min. 30 dni liczonych od ostafiriego dnia terminu składania ofert,

§/ :,Ukou
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IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE }VYBORU NAJKORZYSTI§IEJSZEJ OFERTY
1. wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na swojej stronie internetowej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/uniewaznienia przedmiotowego postępowania

bez podania prżycTyny na kżdym jego etapie przed podpisaniem umowy z Oferentem.

X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofeń częściowych do przedmiotowego

zapytania.

2. Zamawiający przewiduje możliwość nlian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy

nasĘpi nriana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpĘw na

r ealizacj ę przedmiofu umowy.

3. Warunki zmiany umołvy/zamówienia: Zarnawiający przewiduje możliwośó dokonania nlian
postanowień zawartej umowy w stosuŃu do treści oferty w przypadku nieprzswidzianych

zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, aw szczególności nieprzewidzianych zdarzeń

losowych.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Lubak pod numerem telefonu 606 490 165, mail:

iwet@iwet.vet

XI.zAŁĄCzl[IKI

Zńącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącmknr 2 Oświadczonie Oferenta o braku powiązańzZanavłiającym

l{/eytę ćełhaą
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ZŃącznik I do Zapytania ofeńowego nr 112016 z dnia 03.10.2016

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

OPnOCnłUOWANIA PROJEKTOWEGO TYPU SOLIDWORKS PROFESSIONAL Lt]B

RóWNowAżNnco.

Modelowanie bryłowe 3D i tworzenie ńożeń- możliwośó modelowania bryłowego,
powierzchniowego oraz hybrydowego zarówno prostych geometrii 3D jak i bardzo

skomplikowanych, wymagających specjalistycznychnarzędzi; skręcenia, odciśnięcia, kopuĘ,

swobódnego formowania, powierzchni według granic, helis o zmiennym skoku, Ę,
środowisko wieloobiektowe umożliwiającełączenie, operacje lokalne, modelowanie symetrii,

przecięcie obiektów, zapis struktury częściwielobryłowej do pliku ńożęniaprzy zachowaniu

asocjaty*ności z plikiem zródłowym, zapis pliku ńożeniado pliku części wieloobiektowej

projektowanie elementów blaszanych - modelowanie arkuszy blach i konstrukcji spawanYch

w środowisku wieloobiektowym

Projektowanie form i wykrojników

RysuŃi 2D - AutomaĘcznetworzenie widoków rysunkowych; MożliwoŚĆ generowania

ziutomatyzowanej listy materiałów z odnośnikami ; Aktualizacja odnośników wrazze
zmianami modelu; Możliwośó edycji wymiarów części |ub ńożęniana asocjatywnym rysunku
zapewniająca przebudowę obiektów 3D i zaktualizowanie dokumentacji; MożliwoŚÓ

spiawdzerria rysunków - graftczne sprawdzenie wersji i porównanie rysuŃów w celu

ntalezienia ńżnic ; Adnotacj e rysunkowe

Fotorealistyczne renderingi _ Możliwość przeprowńzeniawirualizaĄi i renderingu modelu

bezpośrednio z poziomu aplikacji projektowej

Bibliotęka standardowych komponentów - Dostęp do biblioteki elęmentów znormalizowanych

Możliwośó mierzeniao dodawania przekrojów i sprawdzania właŚciwoŚci masY Pliku

Wykrywanie kolizj i or az przenikania

Sprawdzanie technologiczności

10. Ocena oddziałwania na środowisko

11. obliczanie kosźów produkcji części blaszanych i obrabianych

I2. zintegtowana w programie mozliwość przeprowadzenia wĘpnej oceny wpływu pĄektu na

środŃisko i optymaĘ dobór materiałów, geometrii części i miejsc

zaopatrzenia/wykonania

1.

ż.

J.

4.

5.

7.

8.

9.

iweł Marta Lubak
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13. Zintegrowana w programie możliwośó przeprowadzenia wstępnej symulacji
wytr zy mńoś c iowej czę śc i

14. Możliwość instalacji oprogramowania na wielu stacjach (liczbawiększa od posiadanych
kluczy licencyjnych)

15. Możliwośó ręcznego transferowania licencji programu z komputera na komputer

16. Możliwość zapisaniazpoziomu aplikacji CAD dokumentacji (częśólńożenielrysunek płaski
wrazz mbdelem 3D, z którego został wykonany) do pliku wykonywalnego EXE
niewymagającego od odbiorcy instalowaniajakichkolwiek dodatkowych aplikacji.

17. Możliwość edycji wymiarów części lub ńożeniana asocjatywnym rysunku zapewniająca
przebudowę obiektów 3D i zaktualizowanie dokumentacji

18. Warunki dodatkowe:

a) W ofercie naleĘ podaó całkowĘ cenę netto zaprzedmiotzapytania,

b) Przedmiot zamówienianaleĘ dostarczyó do siedziby zamawiającego.

iwat Mlarta Lubak
ul. K.K,Baczyńskiego .'9, 1e-001 Kleosin
NlP: 545-175-47-3i Ftc,,], , - -,:.J721o
t§|; 606.łnl -',;5, e.ffail ,,.ei,1o;iwet.vet

ftuł-će kcóeą,
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iwet Manta Lubak
ul. K.K.Baczyńskiego 19, 16-001 Kleosin

NtP: 545-175-47-32 REGON: 361757210

tel; 606-490-165, e-mail: iwet@iwet,vet

Załącznikż do Zapytania ofertowego nr 112016 z dnia 03,10.20l6

oŚwrłoczEI\tIE
Oferenta o braku powiązań zZamawiającym

Składając przedmiotową ofertę do IWET Marta Lubak w postępowaniu prowadzonym w

Ębie zapytania ofertowego oświadczam, że brakjest pomiędry reprezentowaną przeze mnie

lirmą działająeą pod nazwą

a firmą IWET Mańa Lubak jak i upowaznionymi do zaciągania w jej imieniu osób oraz osób

wykonujących czynności nłiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. procedury,

jakichkolwiek powiązń tak kapitałowych jak i osobowych polegającychw szczególności na:

1) uczestniczeniu w społce jako wspólnik spółki cywilnej lub innej osobowej,

2) posiadaniu co najmniej l0% akcji lub udziałów,

3) pehrieniu fuŃcji cńot*a organu nadzorczegohń zarądzającego, prokurenta, pe&romocnika,

4) postawania w zrviązku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

(p odp is o s o by up ow ażnionej )

{{art e k*ee,r"\


