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                                    Gliwice, dn. 05.02.2018 r. 
AIUT Sp. z o.o. 
ul. Wyczółkowskiego 113  
44-109 Gliwice 
 

 
 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE „SUBSKRYPCJII CAD DO PROJEKTÓW MECHANICZNYCH” 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „subskrypcję CAD do projektów mechanicznych” planowaną 
do zakupu w ramach Poddziałania 4.1.4 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Projekty 
aplikacyjne” 
Tytuł projektu: „Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy 
inteligentnych miast – Smart City IoT”. 
Planowany termin realizacji projektu: 01.03.2018-28.02.2021 
 
1. Opis przedmiotu ofertowania: 
Przedmiotem rozeznania jest: 

„Subskrypcja CAD do projektów mechanicznych” 
 
2. Specyfikacja zamówienia: 

2.1. Kryteria dostępu; Informacje ogólne – Subskrypcja CAD do projektów mechanicznych 

2.1.1. Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, darmowa aktualizacja. 

2.1.2. Możliwość używania wcześniejszych wersji poszczególnych aplikacji. 

2.1.3. Subskrypcja na okres 24 miesięcy 

2.1.4. Liczba sztuk - 2 

2.2. Parametry techniczne: 

2.2.1. Aplikacje desktopowe 

2.2.1.1. AutoCAD Mechanical 

2.2.1.2. Inventor Professional  

2.2.1.3. Inventor HSM (CAM) 

2.2.1.4. Nastran In-CAD (MES)  

2.3. Termin realizacji:  

2.3.1. Czas dostawy do 7 dni od zamówienia 

 

3. Kod CPV  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 

4. Kryterium oceny ofert: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 

− Kryterium cena 70 %  
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− Kryterium wymagania techniczne – spełnienie wszystkich wymagań zawartych w pkt 2.2 – 15% 

− Kryterium termin dostawy – 15% 
 
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 (pkt2.2) 
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 2.3 – 15pkt 
o Niespełnienie terminu dostawy z pkt 2.3 – 0pkt 

 
 

5. Termin  składania ofert: 
Termin składania ofert upływa w dniu: 16.02.2018 r. o godz. 16.00 Oferty dostarczone po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane.  
 

6. 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 ważna do: 30.03.2018 
 

7. Zamówienia uzupełniające lub dodatkowe 
Zleceniodawca przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 
50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą zgodnego z przedmiotem 
zamówienia podstawowego.  
 

8. Upublicznienie zapytania ofertowego  
 
Zapytanie ofertowe dotyczące rozeznania rynku zamieszczono na stronie internetowej beneficjenta 
www.aiut.com.pl. 
 

mailto:biuro@aiut.com.pl
http://www.aiut.com.pl/
http://www.aiut.com.pl/


 

aiut 
 

 

 

 

 

AIUT Sp. z o. o.  
ul. L.Wyczółkowskiego 113,  
44- 109 Gliwice, Polska 
tel:  +48 32 775-40-00 
fax: +48 32 775-40-01 

 
e-mail: biuro@aiut.com.pl 

http://www.aiut.com.pl  
NIP 631 020 03 40 

REGON 271030123 
ZSEIE E0003015W 

 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 200.000,00 PLN 

 

                                      Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X KRS, nr KRS 0000136839 

 

 

AUTOMATYKA ROBOTYKA INFORMATYKA TELEMETRIA 

 
9. Ogłoszenie wyników postępowania 

 
Zamawiający sporządzi notatkę z rozeznania rynku udostępnioną do wglądu dla firm, które złożyły oferty. 
Informacja o wyborze oferty zastanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej  
www.aiut.com.pl 
      

 

10. Postanowienia ogólne 
 

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

− Wykonawca usługi nie może być powiązany z Beneficjentem osobowo ani kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 
w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na:  

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
o 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. 

 
 

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Pani Aneta Koźlicka tel. 32 775 40 00, fax: 32 775 40 01, 

 e-mail: aneta.kozlicka@aiut.com.pl  
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