
                            
 

 

   Gliwice, dn. 12.01.2017 r. 
AIUT Sp. z o.o. 
ul. Wyczółkowskiego 113  
44-109 Gliwice 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup realizowany w 
ramach Poddziałania 3.2.2 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na 
innowacje technologiczne” 
Tytuł projektu: „Technologia wytwarzania inteligentnych rejestratorów gazomierzy”. 
Planowany termin realizacji projektu: 08.02.2016-31.03.2018  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

„Oprogramowanie CAD (Inventor) do projektowania elementów mechanicznych i 
przygotowywania dokumentacji technicznej i wykonawczej linii technologicznych do produkcji 
rejestratorów gazomierzowych.” 
 
Specyfikacja: 

1. Wymagania Techniczne 

1.1. udostępnianie bezrysunkowego procesu produkcji;  
1.2. możliwość projektowania 3D i 2D;  
1.3. modelowanie części i złożeń;  
1.4. dostęp do narzędzi koniecznych do tworzenia skomplikowanych powierzchni, szablonów 

rozwinięć arkuszy blachy i złożeń; 
1.5. kreatory do automatycznego projektowania, 
1.6. kontrola rysunków (porównanie) 
1.7. Możliwość analizy obciążeń statycznych w formie symulacji  

2.  Wymagania ogólne: 
2.1. Licencja wieczysta 
2.2. Wersja oprogramowania 2017 
2.3. Bezpłatna subskrypcja  przez min 6 miesięcy 
2.4. Czas dostawy do 7 dni od zamówienia. 

 
2. Kryterium oceny ofert: 

 
Ponadto zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 

 Kryterium cena 70 %  

 Kryterium wymagania techniczne – spełnienie wszystkich wymagań zawartych w pkt 1.1 
– 15% 



                            
 

 

 Kryterium termin dostawy – 15% 
 

3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
 
 

 Kryterium ceny obliczane jest według wzoru: 
najniższa cena netto z badanych ofert 

C = ------------------------------------- x 70 pkt 

cena netto oferty badanej 

 Kryterium wymagania techniczne (pkt1) 
o spełnienie wszystkich wyszczególnionych parametrów  technicznych – ocena 15pkt ,  
o niespełnienie któregoś z parametrów ocena - 0 pkt 

 Kryterium termin dostawy: 
o Spełnienie terminu dostawy z pkt 2.4 – 15pkt 
o Niespełnienie terminu dostawy z pkt 2.4 – 0pkt 

 
 

4. Termin  składania ofert: 
 
Termin składania ofert upływa w dniu: 20.01.2017 r. o godz. 12.00 Oferty dostarczone po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
 

 

5. Wymagane elementy oferty  
 

 nazwa i adres oferenta, 

 data sporządzenia, 

 termin ważność oferty, 

 cena całkowita netto , 

 termin płatności, 

 warunki płatności. 
 
W przypadku ofert w walucie innej niż PLN kursem obowiązującym przy przeliczaniu oferty na polską 
walutę (złoty) jest średni kurs NBP obowiązujący na ostatni dzień złożenia ofert. 

 
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową. 
Oferta powinna być ważna do: 31.01.2017 
 

 
 

6. Zamówienia uzupełniające lub dodatkowe 
 

Zleceniodawca przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury 
wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 



                            
 

 

zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą zgodnego z przedmiotem 
zamówienia podstawowego.  
 

7. Upublicznienie zapytania ofertowego  
 
 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej beneficjenta www.aiut.com.pl oraz w 
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. 
 
 

8. Ogłoszenie wyników postępowania 
 
 Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 Informacja o wyborze oferty zastanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej na stronie 
internetowej  www.aiut.com.pl 
      

9. Postanowienia ogólne 
 

 Wykonawca usługi nie może być powiązany z Beneficjentem osobowo ani kapitałowo. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia i nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem oferty 
przez oferenta. 

 

 
 

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Pan Andrzej Gaik 

 tel. 32 775 40 00, fax: 32 775 40 01, e-mail: andrzej.gaik@aiut.com.pl  
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