Tomaszów Mazowiecki, dnia 22.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/2017
NA DOSTAWĘ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z LICENCJĄ NA OPROGRAMOWANIE
SPECJALISTYCZNE NA 1 STANOWISKO CAD
I.

Dane Zamawiającego:
WAGRAN Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź
+44 734 68 11
Zakład Produkcyjny: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 103/105

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

III.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest Dostawa Zestawu Komputerowego wraz z licencją na oprogramowanie
specjalistyczne na 1 stanowisko CAD.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego wraz z licencją na oprogramowanie
specjalistyczne na 1 stanowisko CAD. Dostarczony systemem CAD musi współpracować z systemem
Windows 7/8 oraz Windows 10. Musi posiadać budowę modułową co pozwoli na dostosowanie go do
indywidualnych potrzeb użytkownika.
Wymagania dla systemu CAD:
Oprogramowanie o co najmniej następującej funkcjonalności;
• Oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z już istniejącymi rozwiązaniami obowiązującymi w
firmie,
• Możliwość tworzenia modeli 3D na podstawie istniejących danych 2D za pomocą narzędzi do
konwersji,
• Wczytywanie plików .sldprt .sldasm .slddrw wraz z pełną historią tworzenia operacji,
• Bezpośredni wydruk na drukarkach 3D z formatów .3MF, .AMF,
• Automatyczne tworzenie widoków modelu,
• Automatyczne uaktualnianie widoków modelu,
• Wsparcie międzynarodowych standardów,
• Porównywanie rysunków,
• Sprawdzanie przenikania i kolizji,
• Sprawdzanie wyrównania otworów,
• Sprawdzanie technologiczności,
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•
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•
•

Obsługa znanych z Windows funkcji takich jak „przeciągnij i upuść”, „wskaż i kliknij” oraz „wytnij i
wklej”,
Sprawdzanie geometrii,
Współpraca i współdzielenie projektów: Import/export,
Wykorzystywanie 2D DWG/DXF,

Zestaw komputerowy musi spełniać poniżej wskazane minimalne parametry:
Zestaw komputerowy do obsługi oprogramowania inżynierskiego
L.p.

Komponent

Wymagane, minimalne parametry

1

Producent

dowolny

2

Model

dowolny
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Procesor

Min. cztery rdzenie 4,2 GHz, 4,5 GHz w trybie Turbo, 8 MB
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Pamięć RAM

min. 32GB 2400MHz DDR4
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Dysk twardy

Dysk SSD min. 256GB
HDD min. 1 TB SATA (min. 7,2 tys. obr./min.)

6

System
operacyjny

klasa Windows 7 Professional lub wyższy (64-bitowy) – wersja polska

7

Napęd

DVD+/-RW 16 x

8

Grafika

min. 5GB Quadro P2000

9

Mysz

optyczna (przewodowa) z pokrętłem przewijania USB
(3 przyciski i przewijanie)

10

Monitor

2 x min. 24’’

11

Głośnik

Wewnętrzny

12

Klawiatura

dotykowa (QWERTY), USB

13

Gwarancja

minimum 36 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi
obejmować całość zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na elementy równoważne w przypadku wskazania nazw
własnych w opisie przedmiotu zamówienia. Oferując elementy równoważne, na Wykonawcy ciąży
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obowiązek udowodnienia, że produkt spełnia wszelkie wymagania i cechy opisane przez
Zamawiającegooraz element równoważny nie jest gorszy od elementu wskazanego pierwotnie w zapytaniu.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 15.09.2017r. Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 103/105
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30214000-2 Stacje robocze.
IV.

Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a) Posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego lub jego odpowiednik
w kraju Wykonawcy,
b) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
d) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na
żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia potwierdzające w/w warunki.
V.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta.
4. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą netto i brutto.
5. Oferta powinna zawierać termin gwarancji podany w miesiącach.
6. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 15 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
VI.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 103/105 lub przesłać
w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres paulina@wagran.pl w terminie do dnia 31.08.2017r.
do godz. 23:59:59.
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Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać:

„Oferta na DOSTAWĘ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z LICENCJĄ NA OPROGRAMOWANIE

SPECJALISTYCZNE NA 1 STANOWISKO CAD”

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VII.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga

1.

3.

Cena netto

Sposób przyznawania punktów

Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny
70% z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧ą 𝑐𝑒𝑛ą
∙ 𝑤𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 ∙ 100
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

Termin gwarancji
30%
(TG)

Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja terminu gwarancji badanej oferty do terminu
gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w
sposób następujący:
𝑇𝐺 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
∙ 𝑤𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 ∙ 100
𝑇𝑅 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦𝑚 𝑇𝐺

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN
dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

VIII.

Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
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czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
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.

IX.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.09.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
X.

Pozostałe informacje:

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
Rajmund Robak, rajmund.robak@wagran.pl , +48 530-310-460
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, w celu doprowadzenia do
polepszenia warunków zamówienia – zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany
terminów realizacji zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym etapie prowadzonego
postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia
powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym lub nie przedstawi
wymaganych dokumentów, zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą,
który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień
dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie
zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności
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niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania przez Zamawiającego oraz oferenta;
10. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia w przypadku
wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania przez Zamawiającego oraz oferenta
tylko w zakresie, na które wpływa zaistniała okoliczność.
11. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych,
dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY
Data sporządzenia oferty ………………………………………………
Okres ważności oferty (podany w dniach)……………………..

Nazwa oferenta:………………………………………………………………………………………………………………..
Adres Oferenta:…………………………………………………………………………………………………………………
NIP/REGON:………………………………………………………………………………………………………………………

Cena netto:………………………………………………………………………….
Cena netto słownie:…………………………………………………………….
Cena brutto:………………………………………………………………………..
Cena brutto słownie:……………………………………………………………
Termin gwarancji (podany w miesiącach):…………………………………..

Specyfikacja urządzenia:
ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM
Dodatkowe informacje:………………………………………………………………………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej:………………………………………………………
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