
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z 

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007 - 2013 

 

 

Jaworzyna Śląska, 28.07.2014 r.  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

B&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Powstańców 33,  58-140 Jaworzyna Śląska 

tel.  +48 74 858 40 09 

biuro@b-w.pl  

NIP: 8842469871, REGON: 891487443, 

 

zaprasza do przedstawienia oferty terminowo-cenowej na zakup oprogramowania 2D firmy 

Autodesk (lub równoważny) zgodnie z danymi poniżej.  

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności 

dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat: 

1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową 

na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. 

 

Zakup ten związany jest z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii 

kształtowania korpusów zbiorników stosowanych w instalacjach przemysłowych- etap II”. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamówienie dotyczy: 

 

Zakupu 1szt. oprogramowania Autodesk AutoCad 2015 LT: 

a) Licencja pięciostanowiskowa stała, 

b) Bez subskrypcji, 

c) Dla użytku komercyjnego 

 

Lub równoważny spełniający m.in. następuję funkcje: 

 Tworzenie i pełna możliwość edycji rysunków 2D, 

 Zapis i udostępnianie plików w technologii (rozszerzeniu) DWG, 

 Tworzenie wieloarkuszowych plików DWF, DWFx, PDF, 

 Obsługa systemów 32 i 64 bitowych, 

 Korzystanie z grup dyskusyjnych i forum dotyczących oferowanego 

oprogramowania 
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 Dzięki odpowiedniej aplikacji możliwość łączenia się z plikami zdalnie, z 

dowolnego miejsca, 

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

 

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Powstańców 33,  58-140 Jaworzyna Śląska. 

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

 

 

Sposób obliczania ceny 

 

Wszystkie kwoty należy podać w PLN bądź EUR oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. 

Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca 

powinien sporządzić ofertę podając cenę jednostkową netto, należny podatek VAT (kwota 

oraz stawka podatku) i cenę brutto. 

 

 

Zawartość oferty 

 

Oferta powinna zawierać, co najmniej: 

 

1. Cenę przedmiotu zamówienia. 

2. Opis/ parametry przedmiotu zamówienia. 

3. Klarowne, zapisane w tabeli odniesienie się parametrów oferowanej maszyny do wymogów 

z punktu „Opis przedmiotu zamówienia” z podaniem spełnia/nie spełnia  

i podaniem wartości. 

4. Termin realizacji zamówienia. 

5. Termin ważności oferty. 

6. Referencje. 

 

Dodatkowo: 

 

Dostawca powinien sporządzić ofertę na stosowanym przez siebie formularzu ofertowym. 

 

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, pismem 

komputerowym.  

 

Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę. 

 

Zaleca się aby oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą 

oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 

 

Kryteria wyboru oferty 

 

Dostawca zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert. Komisja konkursowa w trakcie 

wyboru ofert z nadesłanych ofert handlowych spełniających w/w warunki będzie się 

kierowała następującymi kryteriami: 



 
 
 

 

1. Cena – max. 100 pkt, najniższa cenowo oferta uzyska max. ilość punktów, najwyższa  

0 punktów, pozostałe stosunkową ilość punktów w zależności od zbliżenia się do najlepszej 

bądź najgorszej cenowo oferty. W przypadku podania ceny w EUR wartość ta zostanie 

przeliczona na PLN po kursie sprzedaży dewiz wg NBP (na dzień otwarcia ofert). 

 

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert będą opiewać na najniższą kwotę firma B&W 

zastrzega sobie prawo do samodzielnej oceny zwycięzcy konkursu, bez podawania 

szczegółów oceny. 

  

Oferty niespełniające któregokolwiek z parametrów przywołanych w punkcie dotyczącym 

„opisu przedmiotu zamówienia” zostaną odrzucone. 

 

Miejsce, sposób i termin składania oferty 

 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem lub elektronicznie na 

adres poczty elektronicznej: t.adamczewski@b-w.pl . 

 

Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2014 o godz. 10:00. 

 

Rozstrzygnięcie/ wybór oferty 

 

Oferty zostaną otworzone dnia 04.08.2014. 

 

Informacja o zwycięzcy zostanie opublikowana na stronie internetowej B&W do dnia 

05.08.2014, do godziny 15:00.  

 

Konkurs będzie uznany za rozstrzygnięty w przypadku wpłynięcia co najmniej jednej oferty 

spełniającej w/w kryteria techniczne. 

 

Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury ofertowej bez podawania 

przyczyn. 

 

Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela pan Tomasz 

Adamczewski (tel. 696 144 138, email: t.adamczewski@b-w.pl). 

 

 

Pełnomocnik ds SZJ 

Dariusz Bocian 
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