Prudnik, 20.11.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1149463
W związku z realizacją projektu „Innowacyjny proces zintegrowanego systemu wykrawania
i tłoczenia elementów z blach przez Spółdzielnie "Pionier" z Prudnika” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020, Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych,
Spółdzielnia Pionier zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony
przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup dodatkowej licencji oprogramowania CAD/CAM:
Nazwa urządzenia

Ilość sztuk

Zakup dodatkowej licencji oprogramowania CAD/CAM

1

Przeznaczenie:
Oprogramowanie CAD/CAM będzie wykorzystywane do:
- projektowania przyrządów do produkcji tłoczonych elementów metalowych,
- optymalizacji kształtu wyrobów,
- wspomagania nowych prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych.
Wymagania:
instalacja i konfiguracja przedmiotu zapytania ofertowego
w siedzibie Zamawiającego
gwarancja

min. 12 miesięcy

posiadanie przez Wykonawcę działu wsparcia technicznego

dostępność min. 8 godz./doba
(z wyłączeniem świąt i dni
wolnych od pracy)

komunikacja telefoniczna i e-meilowa z działem wsparcia
technicznego

język polski

Moduł projektowania CAD
hybrydowe środowisko projektowania CAD

brak podziału na modelowanie
bryłowe, powierzchniowe
i krawędziowe (np. możliwość
wyciągnięcia krawędzi bryły
jako powierzchni
i przekształcenie jej
w skorupę),
brak podziału na modelowanie
części i złożeń (definicja
obiektu zależna od
wykorzystywanych funkcji
i sposobu modelowania),

własne jądro programistyczne
projektowanie z wykorzystaniem powierzchni klasy A
z zachowaniem styczności lub krzywizny
możliwość tworzenia szkicu na bazie grafiki rastrowej
możliwość zawinięcia dowolnej krzywej lub krzywych na
dowolnej powierzchni
bezpośrednie wczytywanie plików w formatach neutralnych

STEP, IGES, PARASOLID

możliwość bezpośredniego wczytywania i edycji plików
innych systemów CAD

wbudowane translatory
CATIA V4 i V5, SolidWorks,
Pro/E, Inventor, NX

edycja i naprawa modeli importowanych
wbudowane moduły

„Arkusze blach”, „Formy
i tłoczniki”

bezpośrednia edycja geometrii w formatach neutralnych

typu b-rep

rozwijana funkcja zamiany STL na powierzchnie
wymagane jest zapewnienie kompatybilności
z oprogramowaniem ZW3D, które jest obecnie użytkowane
w parku maszynowym zamawiającego
Moduł CAM
zaawansowana kontrola posuwu dla operacji 3 osiowych
aktualizowanie ścieżki CAM po zmianie modelu CAD

możliwość pracy na krzywych, powierzchniach, bryłach
strategie obróbek - kieszeni, stopni, rowków
strategie dla otworów - wiercenie, pogłębianie, łamanie
wióra, gwintowanie z oprawką i bez oprawki
kompensacyjnej
wbudowany moduł tokarski
analiza naddatków i kolizji
weryfikacja bryłowa
obróbka resztek dla obróbki zgrubnej
obróbki HSM wykańczające
obróbka podcięć
taktyki wiertarskie
wsparcie obróbek indeksowanych
raport końcowy z czasem sumarycznym obróbek oraz
użytymi narzędziami
zmiana numeru narzędzia bez konieczności przeliczania
operacji
zmiana prędkości i posuwu bez konieczności przeliczania
operacji
wymagane jest zapewnienie kompatybilności
z obrabiarkami CNC producenta HAAS, które są obecnie
użytkowane w parku maszynowym zamawiającego
wymagane jest zapewnienie kompatybilności
z oprogramowaniem ZW3D, które jest obecnie użytkowane
w parku maszynowym zamawiającego

2. Wymagania dotyczące oferty
Oferta powinna zawierać:
• datę sporządzenia oferty
• nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane
teleadresowe)
• termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 dni od daty złożenia)

• zakres oferty
• odniesienie się do kryteriów wyboru oferty
• cena całkowita netto oraz brutto w PLN
• warunki i termin płatności
• data/okres realizacji przedmiotu oferty
• dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
• termin realizacji przedmiotu zamówienia
• podanie udzielonego okresu gwarancji
• opisanie przez oferenta wparcia technicznego
• referencje w postaci krótkiego opisu 5-iu dostaw realizowanych na terytorium RP
• oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego
• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr
4 do zapytania ofertowego
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
3. Kryteria wyboru/oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
- Cena - 70 %
- Dostępność wsparcia technicznego -15 %
- Okres gwarancji - 15 %
Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt,
w tym:
- Cena - 70 pkt
- Dostępność wsparcia technicznego - 15 pkt
- Okres gwarancji - 15 pkt
Kryterium będzie rozpatrywane zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów
decyduje niższa cena. W przypadku takiej samej ceny, Zamawiający może wezwać oferentów
(którzy złożyli najkorzystniejsze oferty) do złożenia ofert dodatkowych.

4. Miejsce i tryb składania ofert


Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu
do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty
w formie e-mail wysłany na adres t.kuszla@pionier.com.pl (z zaznaczeniem
w temacie e-maila nr zapytania ofertowego do którego odnosi się złożona oferta) lub
osobiście w siedzibie Zamawiającego.



Wraz z ofertą musi zostać przesłane potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do
Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją
„Wpłynęło dnia ……” oraz pieczęcią firmową Oferenta oraz podpisem osoby
upoważnionej ze strony Oferenta.



W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.



Zamawiający

nie

dopuszcza

możliwości

składania

ofert

częściowych

lub

wariantowych.


Oferty należy złożyć w terminie do 30.11.2018 r.



Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



Oferty muszą być składane w języku polskim.



Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania
przyczyny.

5. Wykluczenia
Wykonawca przystępując do udziału w przetargu oświadcza, że nie jest powiązany osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym co rozumiane jest poprzez wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.
6. Dane kontaktowe do oferty
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kuszła
tel.: 664 738 588
adres email: t.kuszla@pionier.com.pl
7. Tryb ogłoszenia wyników


Wybór dostawcy nastąpi do 7.12.2018 r.



Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie
najkorzystniejsza.



Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Spółdzielni Pionier w Prudniku przy ulicy
Batorego 35, w miejscach publicznie dostępnych (sekretariat) oraz na stronie
internetowej zamawiającego: http://pionier.com.pl w zakładce Dotacje



Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez
podania przyczyny

Załączniki:
1. Kryterium oceny.
2. Oświadczenie o braku powiązania.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

