Mielec, dn. 21.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 08/2016
Zamawiający:
Zakład „RPOL” Polit Roman
ul. Wojska Polskiego 6D
39-300 Mielec
Numer telefonu: 17 788 16 16
Fax: 17 788 16 15
e-mail: rpol@rpol.com.pl
NIP: 8171001789
Tytuł Projektu: Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie „Rpol”
Roman Polit w celu prowadzenia badań w obszarze technologii przetwórstwa żywności
wysokiej jakości.
Numer Projektu: POIR.02.01.00-00-0037/15-00
Termin składania ofert: do dnia 30.09.2016
Miejsce i sposób składania ofert:
1. Elektronicznie na adres: kpolit@rpol.com.pl lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy ul. Wojska Polskiego 6D Mielec. Oferty złożone po
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
Adres e-mail na który należy wysłać ofertę:
kpolit@rpol.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Krzysztof Polit
Tel: 177881616
Kategoria ogłoszenia: Dostawy
Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne
Miejsce realizacji
Miejscowość: Mielec

zamówienia:

Województwo:

podkarpackie,

Powiat:

mielecki,

I. Przedmiot zamówienia
Dostawa oprogramowania do elektrodrążarki drutowej Agie Charmilles CUT 30P - 1 szt. o
następującej specyfikacji:
1. Oprogramowanie umożliwiające programowanie elektrodrążarek wszystkich maszyn Agie
Charmilles z obsługą 4 osi - 4X.
2. Możliwość obsługi brył i powierzchni.
3. Możliwość konstruowania szkieletu, modelowania rysunków i brył
4. Postprocesor na 1 typ maszyny Agie Charmilles CUT 30 P z zestawem technologii,
pozwalający przygotować program na zewnętrznym komputerze, następnie przenieść na
maszynę i bez potrzeby dalszej obróbki uruchomić proces cięcia.
5. Tabele technologiczne dla 1 maszyny - Agie Charmilles CUT 30 P
6. Moduł do tworzenia kół zębatych i przekładni
	
  

7. Edytor CNC - dający możliwość edycji utworzonego kodu maszynowego
8. Edytor podcięć i fazowania
9. Własna synchronizacja programu - po wyborze wybranej maszyny Agie Charmilles, program
w swoim środowisku winien wyświetlać stół maszyny i wykrywać automatycznie ograniczenia
związane z jej możliwościami (np. maksymalne pochylenie drutu).
10. Możliwość pracy na płaszczyznach 3D
11. Możliwość importu plików IGES, Parasolid, STEP, DXF, DWG, SolidWorks, Unigraphics
12. Minimalne wymagania sprzętowe:
- Procesor: Intel i3
- RAM: 4 GB
13. System operacyjne współpracujący z oprogramowaniem: Windows 8 - 64 Bitowe
14. Kompatybilność programu z środowiskiem: AC Cam Easy
KOD CPV: 48100000-9 – Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
II. Harmonogram realizacji zamówienia
2 tygodnie od złożenia zamówienia, nie później niż 14.10.2016
III. Dodatkowe warunki
1. Zamawiający określa następujące kryteria dopuszczeniowe:
a. Spełnienie wszystkich zdefiniowanych w przedmiocie zamówienia parametrów technicznych
b. Minimum 3 miesięczna opieka producenta nad poprawnym działaniem programu.
c. Wsparcie techniczne i merytoryczne - serwis polskojęzyczny i na terenie Polski. Dodatkowo
możliwość kontaktu telefonicznego z (polskojęzycznym) pracownikiem producenta
oprogramowania, który pomoże nieodpłatnie dobrać odpowiednie ustawienia programu i
technologii.
d. Szkolenie w siedzibie klienta.
Po spełnieniu tych warunków oferty zostaną skierowane do oceny punktowej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert.
3. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta przygotowana wg następujących wytycznych:
a) Oferta musi mieć formę pisemną;
b) Oferta powinna zawierać:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
• Datę przygotowania i termin ważności oferty
• Cenę całkowitą brutto,
• Warunki i termin płatności,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
• Pełne dane techniczne oprogramowania
• Informację o zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego producenta w zakresie
oprogramowania.
• Informację o możliwości przeprowadzania szkoleń w siedzibie klienta.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

	
  

V. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji
Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:
1. CENA - 100%
maksymalna liczba punktów - 100.
Oferent podaje cenę zamówienia.
Liczba punktów obliczana wg wzoru:
(cena najniższa / cena rozpatrywana) X 100 = liczba punktów oferty rozpatrywanej
Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszej, tj. takiej która uzyska najwyższą liczbę
punktów.

VI. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

…….......................................................
(Podpis osoby przeprowadzającej postępowanie)

	
  

