Zapytanie Ofertowe Nr 16/POIR/LIM/SS/2019
z dnia 11 marca 2019 roku
w związku z realizacją projektu
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych
formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych
właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych
wybuchem
(Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17)
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
dotyczy: dostawy oprogramowania NX-CAM lub równoważnego na tokarkę
Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z prawem powszechnie
obowiązującym, w tym zasadą konkurencyjności opisaną w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.
I. ZAMAWIAJĄCY
Limatherm S.A.
ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa,
NIP: 737-000-35-20, REGON: 490567000
www.limatherm.pl, e-mail: frys.r@limatherm.pl
tel. +48 (18) 337 98 20
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości
szacunkowej zamówienia, które nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 221 000 euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 48323000-8 Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej
komputerowo (CAM)
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Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy oraz
dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego oprogramowania NX-CAM
lub równoważnego na tokarkę, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia realizowanego przez Zamawiającego w ramach Projektu Opracowanie i
wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach
mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem
(Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17) w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
III.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
III.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania NX-CAM lub
równoważnego na tokarkę. Wymagane funkcjonalności przedmiotu zamówienia:
a) dotyczące licencji na oprogramowanie:
 jedna komercyjna licencja sieciowa, tzw. pływająca na pakiet
oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo;
 licencja stała (nie ograniczona czasowo);
 darmowe nowe wersje i aktualizacje oprogramowania (service pack)
przez okres 1 roku od zakupu oprogramowania;
 możliwość czasowego wypożyczania licencji na komputer zewnętrzny;
 polska wersja językowa programu;
 obsługiwany system operacyjny Windows (64-bit).
b) dotyczące wymagań technicznych oprogramowania:
 moduł do tworzenia złożeń brył;
 edycja bezpośrednia importowych brył np. zmiana promieni zaokrąglenia,
zmiana średnic otworów, usuwanie otworów, usuwanie promieni, zmiana
pochylenia ścianek, zmiana głębokości kieszeni, wymiarowanie 3D
i edycja tych wymiarów;
 translatory dwukierunkowe: STEP, IGES, PARASOLID, DWG/DXF, STL;
 operacje toczenia 2-osiowego;
 operacje frezowania i wiercenia w osi C;
 moduł do tworzenia postprocesorów;
 możliwość weryfikacji przygotowanej technologii przed uruchomieniem
zadania na obrabiarce (symulacja obróbki, wykrywanie kolizji
i przekroczenia parametrów obróbkowych itd.) na bazie kodu NC;
 kopiowanie operacji obróbki między plikami (kopiuj/wklej);
 zmiana położenia bazy (punktu, względem którego generuje się kod NC)
bez konieczności przeliczenia ścieżki;
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 zmiana wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki –
dynamiczna aktualizacja czasu obróbki;
 obróbka na bazie geometrii 2D;
 obróbka na bazie geometrii 3D;
 postprocesor dostosowany do indywidualnych wymagań klienta.
III.1.2 Pozostałe wymagania:
III.1.2.1 Koszt instalacji oprogramowania oraz szkolenie instruktażowe zawarte zostaną
w cenie zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg Załącznika
Nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szkolenie instruktażowe będzie przygotowane
i zrealizowane w czasie minimum 8 godzin dla co najmniej 3 osób w terminie do 14 dni
od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.
III.1.2.2 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualizacje oprogramowania i
możliwość udzielenia wsparcia technicznego poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy
oraz zdalne sesje przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia realizacji zamówienia.
III.1.2.3 Wykonawca musi posiadać bezpośrednie, udokumentowane prawo do
sprzedaży oprogramowania NX-CAM lub równoważnego na tokarkę.
III.1.2.4 Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu
oprogramowania NX-CAM lub równoważnego na tokarkę na rynku polskim.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 30 kwietnia 2019 roku
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU
OCENY ICH SPEŁNIANIA
V.1 Warunki dopuszczające
V.1.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
V.1.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy
w atmosferach zagrożonych wybuchem”.
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu
potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania
zamówienia.
V.2 Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienie w ramach niniejszego postępowania ofertowego nie może zostać udzielone
podmiotom powiązanym osobowo lub 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 przygotowaniem i 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.
V.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, dokonana
na zasadzie spełnia/nie spełnia, nastąpi w oparciu o weryfikację dokumentów, o których
mowa w pkt. V.1 oraz na podstawie oświadczeń Wykonawcy złożonych w ofercie
przygotowanej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
VI.1. Ofertę należy przygotować na wzorze formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI.2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w pkt. III. przedmiotowego zapytania ofertowego, przy
czym zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną (bez kwot
jednostkowych), wskazując w szczególności: oferowany typ, rodzaj, model, producenta,
numer katalogowy (o ile jest to możliwe), charakterystykę produktu i inne istotne
informacje, pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych
produktów oraz ich parametrów z wyżej określonymi wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wypełnienia tabeli pt. „Weryfikacja
parametrów przedmiotu zamówienia”, stanowiącej Załącznik nr 1 do formularza
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ofertowego oraz dołączyć oświadczenie producenta oprogramowania, iż jest
autoryzowanym dystrybutorem tego oprogramowania na rynku polskim i posiada
minimum 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego oprogramowania na
rynku polskim.
VI.3. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym (oferta) powinny być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Dopuszcza się możliwość składania załączników do formularza ofertowego
w języku angielskim. Cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna zostać
określona w złotych polskich.
VI.4. Oferta nie spełniająca łącznie warunków określonych w punktach VI.1, VI.2 i VI.3
zostanie odrzucona.
VI.5. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające ceny niewspółmiernie niskie
w stosunku do średnich cen za tego typu dostawy.
VII. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
VII.1 Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 21 marca 2019
roku:
a) w oryginale w siedzibie Zamawiającego lub
b) w oryginale za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera na adres siedziby
Zamawiającego lub
c) przesłana pocztą elektroniczną w formie skanów oryginalnych dokumentów na adres
poczty elektronicznej wymieniony w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego;
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oryginałów oświadczeń lub dokumentów przesłanych
uprzednio w formie elektronicznej.
VII.2 Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego,
w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie VII.1 a)-b) lub termin wpływu na
adres poczty elektronicznej w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie VII.1 c).
VII.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VII.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
VII.6 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
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IX. OFERTY CZĘŚCIOWE LUB WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
X.1 Zamawiający dokona oceny ważnych (przygotowanych zgodnie z wymogami
określonymi w pkt. VI oraz złożonych zgodnie z wymogami określonymi w punkcie VII
niniejszego zapytania ofertowego) ofert, na podstawie następujących kryteriów:
Cena (C) – 100 %
X. 2 Kryterium - cena:
C = ( Cmin/Cof) x 100%
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym
postępowaniu ofertowym
Cof – cena zaoferowana w badanej ofercie
C – liczba punktów za cenę przyznanych badanej ofercie
Weryfikacja: oferta podlegająca ocenie
XI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ WYNIKI OCENY OFERT
XI.1 Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 22 marca 2019 roku w siedzibie
Zamawiającego określonej w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego, zaś informacja
o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona niezwłocznie po
zakończeniu procedury oceny ofert na stronie internetowej Zamawiającego określonej
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich prowadzonej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
XI.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie w niniejszym
postępowaniu ofertowym, w formie informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres
podany w formularzu ofertowym.
XI.3 Przystępując do niniejszego zapytania ofertowego, każdy Wykonawca wyraża
zgodę na publiczne udzielenie informacji o jego udziale w postępowaniu ofertowym,
w zakresie przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
XI.4 Do Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie przesłana
umowa dostawy oprogramowania NX-CAM lub równoważnego na tokarkę na
warunkach określonych w niniejszym postępowaniu ofertowym wraz z terminem
instalacji przedmiotu zamówienia zadeklarowanym przez Wykonawcę w jego ofercie.
Umowa zostanie podpisana przez strony najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia
zakończenia oceny ofert.
XI.5 Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
XI.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych
postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie
III niniejszego zapytania ofertowego, istotnych postanowień umowy stanowiących
Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz może wynikać z konieczności
dostosowania tych warunków do postanowień umowy o dofinansowanie projektu
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą dla Poddziałania 1.1.1.
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE
XIII.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany warunków udzielenia zamówienia
b) unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego
XIII.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści
zapytania ofertowego, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca 3-go dnia przed upływem terminu składania ofert.
XIII.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, o którym mowa
w punkcie XIII.2, wpłynie po upływie określonego w tym punkcie terminu lub dotyczy
udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
XIII.4 Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim
Wykonawcom, którym przesłano zapytanie ofertowe i zamieszcza te wyjaśnienia i/lub
pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego określonej
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w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich prowadzonej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez ujawniania źródła
zapytania.
XIII.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, jak i przedłużyć termin składania
i oceny ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe,
a ponadto zamieszcza ją także na stronie internetowej Zamawiającego określonej
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich prowadzonej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
XIII.6 Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących
przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Frys pod adresem email: frys.r@limatherm.pl
lub pod numerem telefonu (18) 33 79 821.
XIII.7 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: www.limatherm.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich prowadzonej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zatwierdził: Zarząd Limatherm S.A. w dniu 28 lutego 2019 r.
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr 16/POIR/LIM/SS/2019 z dnia 11
marca 2019 r.
FORMULARZ OFERTOWY
dotyczy: zakupu przez Limatherm S.A. oprogramowania NX-CAM lub równoważnego na
tokarkę
1. Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, strona www, numer telefonu, adres e-mail
Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym na zasadach
określonych w zapytaniu ofertowym Nr 16/POIR/LIM/SS/2019 z dnia 11 marca 2019
roku, oferuję cenę dostawy oprogramowania NX-CAM lub równoważnego na tokarkę
będącego przedmiotem ww. zapytania ofertowego na zasadach określonych w tym
zapytaniu:
……………….. PLN netto (słownie: ……………….. PLN netto)
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ww.
zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem
informacje niezbędne do przygotowania oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty przez Limatherm S.A. do dostawy
i instalacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Limatherm S.A., ul. Tarnowska 1, 34-600
Limanowa.
Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia.
Oświadczam, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą
oraz przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy dostawy
oprogramowania w miejscu i terminie wskazanym przez Limatherm S.A.
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Limatherm S.A.
Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz
zdrowotne.
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Oświadczam, że nie posiadam zaległości podatkowych.
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam,
iż przyjmuję je do wiadomości oraz stosowania.
Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu
ofertowym, w zakresie przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.
Miejscowość, data:
Funkcja/stanowisko, imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty
w imieniu Wykonawcy:
Podpis:

Pieczęć przedsiębiorstwa
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