Warszawa, 14.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania komputerowego nr 2/12/2017
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych pieców do kucia
izotermicznego i automatycznego spajania metali dla branży motoryzacyjnej, AGD i lotniczej”
ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 - Poddziałanie 1.1.1,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Dostawę 2 sztuk oprogramowania CAD/CAM ZW3D 2018 STANDARD + aktualizacja do wersji 2019 +
roczne wsparcie techniczne.
Zamawiający: NORGPOL Sp. J. ul. Baletowa 104, 02-867 Warszawa
1. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania
wspomaganego komputerowo (CAD)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk oprogramowania ZW3D 2018 STANDARD +
aktualizacja do wersji 2019 + roczne wsparcie techniczne na potrzeby realizacji projektu pn.
„Opracowanie innowacyjnych pieców do kucia izotermicznego i automatycznego spajania metali dla
branży motoryzacyjnej, AGD i lotniczej” ubiegającego się o współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020
2. Nabyte oprogramowanie będzie przedmiotem leasingu operacyjnego, a wskazany przez
Zamawiającego Wykonawca zobowiąże się do nabycia przedmiotu leasingu od Dostawcy wyłonionego
w postępowaniu ofertowym.
3. Dostawca usługi leasingu wybrany zostanie w ramach zapytania ofertowego nr 1/12/2017.
przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
4. Termin ważności oferty: 14 dni.
Leasingowane oprogramowanie powinno spełniać następujące kryteria:
• oryginalne oprogramowanie firmy ZW SOFT
• licencja elektroniczna do oprogramowania ZWSOFT
2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.norgpol.pl i w siedzibie
firmy przy ulicy Baletowej 104, 02-867 Warszawa
3. Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty powinny być dostarczone, przy użyciu jednej z poniższych metod:
•
•

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@norgpol.pl
osobiście w siedzibie firmy: ul. Baletowa 104, 02-867 Warszawa

w terminie dostarczenia do 21.12.2017 r. do godziny 23.59
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Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazania niezwłocznie po dokonaniu wyboru oraz
będzie upubliczniona na stronie www Zamawiającego.
4. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty (należy podać cenę netto i brutto
oprogramowania)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z
Zamawiającym
5. Kryteria wyboru ofert:
Cena- 80%
Bezpłatne wsparcie techniczne i aktualizacja oprogramowania w okresie jednego roku od
uruchomienia systemu w tym jednej wizyty serwisowej w siedzibie zamawiającego obejmującej
pierwszą instalację i konfigurację oprogramowania i serwera - waga 20%
Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium „cena”:
Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według
następującego wzoru: Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów.
Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium „bezpłatne wsparcie techniczne”:
Jeśli oferta uwzględnia wsparcie techniczne w okresie jednego roku od uruchomienia systemu wraz z
wizytą serwisową w siedzibie zamawiającego - 20 pkt
Jeśli oferta nie uwzględnia bezpłatnego wsparcia technicznego lub wizyty serwisowej - 0 pkt
6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia również
w zakresie obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej.
3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie
likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
5. Posiadają doświadczenie w zakresie pomocy technicznej oferowanego oprogramowania.
Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty.

7. Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Kruziewicz-Piętka
pod numerem telefonu: 502 341 788 bądź adresem mailowym biuro@norgpol.pl

2

