Wielowieś, 11.07.2013r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Tartacznictwo W. Kocek, ul. Kościelna 20, 44-187 Wielowieś ma przyjemność
zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie programu CAD/CAM do
projektowania domów drewnianych w trybie konkursu ofert.

W załączeniu przedstawiono specyfikacje istotnych warunków postępowania.

Z poważaniem:
Właściciel zakładu
Walburga Kocek
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Specyfikacja istotnych warunków postępowania
1
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Informacje wprowadzające
1.1

Tartacznictwo W. Kocek ul. Kościelna 20, 44-187 Wielowieś,
NIP: 969-001-72-81, REGON: 272412737, zwane dalej Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie konkursu
ofert.

1.2

Przedmiotem postępowania jest dostawa i uruchomienie programu CAD/CAM
do projektowania domów drewnianych dla firmy Tartacznictwo W. Kocek.

1.3

Wszelką korespondencję należy kierować na ww. adres Zamawiającego,
ewentualne pytania, dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod
numerem: 606 418 361 lub pod adresem e-mail: piotr@tartak-wielowies.pl

Opis przedmiotu zamówienia
2.1

Przeznaczenie programu:
Projektowanie dachów drewnianych i prostych konstrukcji drewnianych.

2.2

Oczekiwane parametry programu:


Moduł pozwalający na wprowadzenie konstrukcji więźby dachowej manualnie
lub za pomocą asystenta. Wprowadzone elementy konstrukcji powinny
otrzymać połączenia ciesielskie (zaciosy, wręby, czopy i inne), a następnie
powinny zostać przygotowane rysunki warsztatowe elementów. Moduł ten
powinien posiadać bibliotekę detali konstrukcyjnych oraz połączeń, które
można łatwo i szybko określić i zastosować.
Moduł powinien automatycznie generować:
o pełne zestawienie materiałów,
o zestawienie obróbek,
o rysunki montażowe i widoki
o rysunki warsztatowe elementów konstrukcji.



Moduł służący jako elastyczne narzędzie do projektowania konstrukcji
drewnianych w środowisku 3D. Moduł posiadać ma obszerną bibliotekę
różnorodnych połączeń elementów. Parametry wszystkich połączeń określać
ma użytkownik. Moduł powinien posiadać system zarządzania konstrukcją,
umożliwiający tworzenie grup i dopisywanie do nich elementów, na których
można pracować, powinien również pozwalać na tworzenie inżynierskich
konstrukcji drewnianych.



Moduł umożliwiający na pracę z renderowanym modelem, dla szczególnie
skomplikowanych obiektów.



Postprocesor współpracujący z maszyną Hundegger K2i.
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Oczekiwania dotyczące obsługi serwisowej i referencje producenta:

2.3
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zdalna opieka serwisowa,
serwis i aktualizacje co najmniej rok od uruchomienia,
dojazd serwisanta w ciągu maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia awarii,
lista referencyjna jak największej ilości posiadaczy programu w promieniu 200
km od terenu zakładu Zamawiającego.

Termin i miejsce wykonania zamówienia
3.1

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane do dnia 15.08.2013r.

3.2

Miejscem wykonania zamówienia jest teren zakładu Zamawiającego, znajdujący
się przy ul. Młyńskiej 1, 44-187 Wielowieś.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
4.1

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnej oferty do dnia
31.07.2013r. w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub na adres
e-mail: piotr@tartak-wielowies.pl

4.2

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszego
zapytania i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.

4.3

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem oferty.

4.4

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, na
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny
być trwale spięte, ponumerowane i zaparafowane przez osobę (osoby)
upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby uprawnione”).
Wszelkie poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i
zaparafowane przez Osoby uprawnione.

4.5

Oferta musi zawierać:


dokładne parametry programu,



cenę oferty,



warunki serwisu i aktualizacji



oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez
okres 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
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Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

4.6
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Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Oferty zostaną ocenione według systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
kryteriami:

5.1


parametry oprogramowania,



cena zakupu,



powszechność oprogramowania (lista referencyjna),



warunki serwisu i aktualizacje



dostępność serwisantów w kraju

Za każde z kryteriów można otrzymać max 10 punktów. Waga kryteriów jest następująca:


parametry oprogramowania:
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cena zakupu:

5



powszechność programu (referencje):

5



warunki serwisu i aktualizacje
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dostępność serwisantów w kraju
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O wyborze oferty zadecyduje suma iloczynów punktów i ich wagi.
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Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze
oferty
6.1

O wynikach konkursu Zamawiający poinformuje Uczestników w terminie
do 02.08.2013r.

6.2

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o
miejscu i terminie zawarcia Umowy.

6.3

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy, powinny
posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania
Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do
oferty.
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