
Łódź 11.12.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące  projektu  „Rozwój  zaplecza  badawczo-rozwojowego  Walter
Kompressortechnik  Polska”  realizowanego  w  ramach  Regionalny  Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa osi priorytetowej i działania:
Oś priorytetowa I Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy. 
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Zamówienie udzielane jest w trybie zasady konkurencyjności oraz prowadzone jest zgodnie z
Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   I : Informacje ogólne:
1. Zamawiający  –  „Walter  Kompressortechnik  Polska”  Sp.  z  o.o.  UL.  Aleksandrowska

67/93, 91-205 Łódź zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na zakup
wartości niematerialnych i prawnych.

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
3. Rozliczenie za dostawę nastąpi w PLN lub EUR. 
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
5. Wszystkie  osoby  po  stronie  Zamawiającego,  biorące  udział  w  postępowaniu,

zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności. 

 II : Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest   zakup  wartości  niematerialnych  i  prawnych  -
oprogramowania do projektowania 3D - szt. 2
- zakup nowych wartości niematerialnych i prawnych.  Oprogramowanie do projektowania
3D  zakupywane  w  ramach  projektu  musi  zapewnić  parametry  określone  w  specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji o zamówieniu

Kod CPV dostawy: 48321000-4

III: Opis warunków udziału w postępowaniu:
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1. Z udziału w postepowaniu 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  imieniu
zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  zamawiającego  czynności
związane  z  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.

2. Zapewnienie  odpowiedniej  jakości  realizacji  zamówienia  oraz  terminu  realizacji
zamówienia.

3. Oprogramowanie spełnia warunki i  parametry  określone w specyfikacji  technicznej
stanowiącej załącznik nr 2

IV: Sposób obliczenia ceny ofertowej:
1. Cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z zakupem, transportem

wraz z przeszkoleniem użytkowników.
2. Cenę  należy  podać  cyfrowo  i  słownie,  wykazując  kwotę  netto,  stawkę  i  kwotę

podatku VAT oraz cenę brutto.

V: Kryteria oceny ofert oraz informacje o waga punktowych lub procentowych:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium : 

- cena – 100%  

Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:
Cena:

Pb(C) = (Cn : Cb) x 100%
- opis:
Pb(C)  - ilość punktów
Cn     - cena oferty najniższej
Cb     - cena oferty badanej

Gdzie:
1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.
Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto.

VI: Termin wykonania zamówienia:
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1. Realizacja zamówienia powinna nastąpić nie później niż do końca stycznia 2018r.

VII: Sposób przygotowania ofert:
1. Ofertę można złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr

1  z  zastosowaniem informacji  zawartych  w zapytaniu  ofertowym lub na  własnym
formularzu Dostawcy.

2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem

rejestrowym i przepisami prawa.
4. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność z

oryginałem w sposób czytelny.
5. W przypadku  dołączenia  do  oferty  nieczytelnej  kopii,  Zamawiający  może  zażądać

przedstawienia oryginału dokumentu.
6. oferty składane w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży

NBP na dzień otwarcia ofert na potrzeby wyboru oferenta. Dla potrzeb fakturowania
na dzień ich wystawienia.

VIII: Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia:
1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie „Walter Kompressortechnik Polska” Sp. z

o.o. UL. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź do dnia 19.12.2017 r., pocztą (liczy się
data otrzymania) lub na adres email p.hermanowski@walterpolska.pl

2. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie
będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert nastąpi kolejnego dnia w siedzibie firmy Zamawiającego.
4. Zamawiający  może  żądać  od  potencjalnych  Dostawców  wyjaśnień  dotyczących

złożonych  ofert.  W  takiej  sytuacji  oferent  zobowiązany  jest  do  jednokrotnego
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia
oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia wątpliwości przez
zamawiającego.  W  sytuacji  nie  złożenia  wyjaśnień  lub  nie  uzupełnienia  oferty
zamawiający ma prawo odrzucić taka ofertę.

IX: Termin związania ofertą:
1. 30 dni

X: Informacje końcowe:
1. Osobą  udzielającą  informacji  na  temat  niniejszego  zamówienia  jest  Pan(i)  Paweł

Hermanowski tel. 502 180 192
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2. W  razie  stwierdzenia  nieprawdziwych  danych  zawartych  w  przedłożonej  ofercie,
mających  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia,
Zamawiający ma prawo wykluczyć daną ofertę.

3. Umowa na dostawę środków trwałych powinna zawierać informacje o pozyskaniu
dofinansowania  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji umowy z wykonawcą w
trakcie realizacji zamówienia.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  warunków  niniejszego  zamówienia  a
także unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI: Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania 
1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:

a) Uzasadnionych  zmian  w zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu  zamówienia,
proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę

b) Okoliczności siły wyższej
c) Zmian powszechnie obowiązujących regulacji  prawnych obowiązujących w dniu

podpisania umowy
d) Otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej

zmiany  zakresu  zadań,  terminów  realizacji  czy  też  ustalające  dodatkowe
postanowienia do których wykonania zamawiający zostanie zobowiązany

e) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT – strony dostosują wskazaną w umowie
stawkę  do  obowiązujących  przepisów  prawa  i  odpowiednio  podwyższą
wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą

2. Wykonawca  może  żądać  przedłużenia  terminu  umownego  jeżeli  niedotrzymanie
pierwotnego  terminu  było  wynikiem  przyczyn  zależnych  od  zamawiającego  lub
okoliczności, których nie można było przewidzieć

Załączniki:
Zał. nr 1 – formularz ofertowy (opcjonalnie)
Zał. nr 2 - specyfikacja techniczna urządzeń
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Załącznik Nr 1.

OFERTA

Zamawiający: „Walter Kompressortechnik Polska” Sp. z o.o. UL. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź

Dostawca:…………………………………………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia:  zakup oprogramowania do projektowania 3D – szt. 2

Cena ofertowa w PLN

Netto: ……………………..

Słownie…………………………………………………………………………………

Podatek VAT :  stawka: ……..% Kwota: ……………

Brutto:  ………………………

słownie: …………………………………………………………………………..

Termin zakończenia realizacji zamówienia: ………………….

Termin związania ofertą:  30 dni

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo
z  Zamawiającym  lub  z  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Załączniki:

…………………………………………………………………………………………

  
Data Podpis osób upoważnionych
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Załącznik Nr 2.

specyfikacja techniczna urządzeń

Zamawiający: „Walter Kompressortechnik Polska” Sp. z o.o. UL. Aleksandrowska 67/93, 91-
205 Łódź

Przedmiot zamówienia 

3. Oprogramowanie do projektowania 3D – 2 szt.
Oprogramowanie powinno cechować się funkcjonalnościami:

1. Oprogramowanie typu CAD - wymagania
        1.1. Tworzenie części i złożeń
            1.1.1. Możliwość modelowania bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego 
zarówno prostych geometrii 3D jak i bardzo skomplikowanych, wymagających 
specjalistycznych narzędzi: skręcenia, odciśnięcia, kopuły, swobodnego formowania, 
powierzchni według granic, helis o zmiennym skoku, itp.
                   1.1.1.1. Środowisko wieloobiektowe umożliwiające łączenie, operacje lokalne, 
modelowanie symetrii, przecięcie obiektów, zapis struktury części wielobryłowej do pliku 
złożenia przy zachowaniu asocjatywności z plikiem źródłowym, zapis pliku złożenia do pliku 
części wieloobiektowej
            1.1.2. Modelowanie arkuszy blach i konstrukcji spawanych w środowisku 
wieloobiektowym
            1.1.3. Narzędzia wspomagające projektowanie form
            1.1.4. Zaawansowane operacje na powierzchniach
                1.1.4.1. Tworzenie i edycja złożonej geometrii powierzchni i brył
                1.1.4.2. Możliwość swobodnego formatowania powierzchni w oparciu o krzywe 
kontroli i punkty kontroli
            1.1.5. Tryb dotykowy: obsługa monitorów dotykowych i tabletów graficznych
            1.1.6. Szkicowanie odręczne i automatyczna konwersja na elementy szkicu
        1.2. Automatyzacja często wykonywanych operacji tj. konwersja pomiędzy formatami 
pliku, generowanie rysunków na bazie modeli 3D, aktualizacja plików, renderowanie
        1.3. Możliwość tworzenia konfiguracji części i złożeń oraz zapisywania typoszeregów w 
pojedynczym pliku
        1.4. Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym w celu automatyzacji tworzenia konfiguracji
        1.5. Automatyzacja projektowania instalacji rurowych i okablowania
        1.6. Zaawansowane funkcje spłaszczania powierzchni
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    1.7. Skrócenie czasu tworzenia złożeń i wspieranie standaryzacji
            1.7.1. Automatyczne łączenia, dopasowywanie rozmiarów
            1.7.2. Automatyczne tworzenie otworów znormalizowanych
            1.7.3. Automatyczne dopasowywanie elementów do istniejących otworów
        1.8. Rysunki 2D
            1.8.1. Możliwość generowania zautomatyzowanej listy materiałów z odnośnikami
                1.8.1.1. Aktualizacja odnośników wraz ze zmianami modelu
                1.8.1.2. Eksport zestawienia materiałów ze złożenia lub rysunku do wydruku, lub do 
importu do systemu ERP/MRP
                1.8.1.3. Aktualizacja listy materiałów w związku ze zmianą struktury złożenia
            1.8.2. Możliwość edycji wymiarów części lub złożenia na asocjatywnym rysunku 
zapewniająca przebudowę obiektów 3D i zaktualizowanie dokumentacji
            1.8.3. Możliwość sprawdzenia norm
                1.8.3.1. Zapewnienie spójności przez porównanie rysunków z normami 
obowiązującymi w firmie
            1.8.4. Możliwość sprawdzenia rysunków – graficzne sprawdzenie wersji i porównanie 
rysunków w celu znalezienia różnic
            1.8.5. Możliwość tworzenia rysunków spłaszczonych tras i połączeń elektrycznych 
        1.9. Obliczenia i symulacje
            1.9.1. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia wstępnej oceny 
wpływu projektu na środowisko i optymalny dobór materiałów, geometrii części i miejsc 
zaopatrzenia/wykonania
            1.9.2. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia wstępnej symulacji 
wytrzymałościowej części
            1.9.3. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia wstępnej symulacji 
przepływów płynów
            1.9.4. Zintegrowane w programie wstępne sprawdzenie możliwości wyprodukowania 
modelu części pod kątem technologicznym
            1.9.5. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia zaawansowanej 
symulacji wytrzymałościowej w zakresie analizy statycznej dla części i złożeń
            1.9.6. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia zaawansowanej 
symulacji kinematycznej dla części i złożeń
            1.9.7. Szacowanie oddziaływania projektu na środowisko naturalne 
            1.9.8. Funkcja automatycznego szacowanie kosztów produkcji części
            1.9.9. Analiza stosu tolerancji
        1.10. Możliwość przeprowadzenia wizualizacji i renderingu modelu bezpośrednio z 
poziomu aplikacji projektowej
        1.11. Dostęp do biblioteki elementów znormalizowanych
        1.12. Harmonogram zadań

7



   1.13. Możliwość otwierania i obróbki plików zawierających chmury punktów lub siatki ze 
skanerów 3D i maszyn pomiarowych
        1.14. Import i eksport obwodów drukowanych PCB z popularnych aplikacji ECAD
        1.15. Zintegrowane narzędzie do zarządzania plikami projektowymi w ramach grupy 
konstruktorów
        1.16. Możliwość pracy z projektem bez konieczności rozumienia szczegółów 
oprogramowania
            1.16.1. Narzędzia rozwiązujące konflikty w przedefiniowanych szkicach i proponujące 
ewentualne zestawy rozwiązań
            1.16.2. Narzędzie zarządzające tworzywem i modyfikacją pochyleń
            1.16.3. Narzędzie zarządzające interakcjami pomiędzy operacjami zaokrąglania i 
pochylenia
            1.16.4. Narzędzie do identyfikacji problemów dotyczących wiązań w złożeniach.
        1.17. Obsługa popularnych formatów plików CAD, w tym: DWG, DXF, PRT, ASM, IPT, 
IAM, SLDDRW, SLDPRT, SLDASM, SAT, STEP, IGS, STL, Parasolid
        1.18. Bezpośrednie otwieranie plików Creo, Solid Edge, NX, Autodesk Inventor 
        1.19. Bezpośrednie otwieranie plików CATIA V5
        1.20. Bezpośrednie otwieranie plików formatów przejściowych .STEP, .IGS
        1.21. Bezpośrednia praca na obiektach graficznych (siatkowych) plików .STL
        1.22. Bezproblemowa praca (widoczna i edytowalna historia operacji) na istniejącej 
dokumentacji CAD3D (SLDDRW, SLDPRT, SLDASM) 
        1.23. Możliwość zapisania z poziomu aplikacji CAD dokumentacji 
(część/złożenie/rysunek płaski wraz z modelem 3D, z którego został wykonany) do pliku 
wykonywalnego EXE niewymagającego od odbiorcy instalowania jakichkolwiek dodatkowych
aplikacji.
            1.1.1. Możliwość dodawania znaczników, odnośników i notatek do przeglądanego 
pliku
            1.1.2. Możliwość mierzenia, dodawania przekrojów i sprawdzania właściwości masy 
pliku
            1.1.3. Możliwość ochrony pliku poprzez hasło
    2. Licencjonowanie i subskrypcja:
        2.1. Model licencjonowania:
            2.1.1. Możliwość instalacji oprogramowania na wielu stacjach (liczba większa od 
posiadanych kluczy licencyjnych)
            2.1.2. Możliwość uruchomienia programu w tym samym czasie w ilości zgodnej z 
liczbą posiadanych kluczy
            2.1.3. Możliwość ręcznego transferowania licencji programu z komputera na 
komputer
            2.1.4. Możliwość skojarzenia licencji z kontem Użytkownika na portalu internetowym
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2.2. Subskrypcja:
            2.2.1. Roczne wsparcie techniczne z aktualizacjami do najnowszej wersji
            2.2.2. Możliwość świadczenia pomocy technicznej kanałami: poczta email, zdalny 
pulpit, HelpDesk, telefon, wizyta bezpośrednia, bezpłatna infolinia telefoniczna
            2.2.3. Dostęp do platformy e-Learningowej zawierającej materiały edukacyjne z 
zakresu oprogramowania CAD
            2.2.4. Darmowe egzaminy techniczne w ilości odpowiadającej ilości licencji CAD z 
aktywną subskrypcją
            2.2.5. Dostęp do renderowania sieciowego
            2.2.6. Biblioteka tekstur do renderowania
            2.2.7. Biblioteka materiałów do obliczeń wytrzymałościowych 
            2.2.8. Prowadzenie Beta testów nadchodzącej, nowej wersji oprogramowania
            2.2.9. Oprogramowanie służące do tworzenia zaawansowanych wizualizacji i 
renderingów w oparciu o procesor graficzny GPU, w pełni zsynchronizowane z systemem 
CAD,   z możliwością instalacji i równoczesnej pracy na innym stanowisku niż system CAD
            2.2.10. Zintegrowane z systemem CAD oprogramowanie CAM – obróbka 2,5 osi. 
Oprogramowanie CAM i CAD muszą być dostarczane przez jednego Producenta.
    3. Firma wdrażająca:
        3.1. Dostawca musi zagwarantować obecność w swej kadrze pracowników z 
odpowiednim doświadczeniem potwierdzonym zdaniem niezbędnych egzaminów i 
posiadaniem pełnej certyfikacji producenta oprogramowania.
        3.2. Dostawca musi zagwarantować późniejszą możliwość aktualizacji i upgrade 
(podniesienia) oprogramowania CAM 2,5 osi do wyższych pakietów (3, 4, 5 osi).
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