Tropie, 24.04.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/RPO/18 DOT. DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH W POSTACI „OPROGRAMOWANIA CAD/CAM”
Zamawiający:
CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak
Tropie 251, 38-100 Strzyżów
NIP: 8191652857
REGON: 180614580
www.ccmetal.pl
CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów
stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys.
PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania CAD/CAM w ramach
projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH
ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie:
1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
2. Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania CAD/CAM.
3. Wspólny słownik zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
4. Minimalne wymagane elementy, funkcjonalności i parametry techniczne:
 translator plików IGES, STEP, DWG/DXF, VDA, STL, CATIA,
 bezpośrednio otwieranie i zapisywanie modeli 3D z programów: Catia, NX, Inventor, Pro/E,
SolidWorks, SolidEdge i ACIS,
 płynna edycja modelu CAD,
 wielokrotne arkusze i wielokrotne zakładki plików,
 szkicowanie i gotowe kształty,
 kształty hybrydowe 3D i cechy modelowania,
 wbudowane samouczki,
 złożenia,
 prawa geometrii,
 zaawansowane złożenia i animacje,
 swobodne formowanie powierzchni klasy A i kształty morficzne i zawijane,
 elastyczne narzędzia,
 optymalizator projektowania, porównywanie, rzeczywisty widok, sprawdzanie,
 połączenia do MES, PDM, CMM i nagrywaniem Macro,
 projektowanie arkusza blachy,
 inżynieria odwrotna – chmura punktów,
 matryca, stempel, szybki podział, linie podziału i płaszczyzny podziału,
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podstawowa biblioteka form,
kanały chłodzące, suwaki, wkładki i elektrody,
2 – osiowe toczenie,
3 – osiowe frezowanie,
tworzenie otworów,
automatyczne taktyki,
obróbki HSM,
zaawansowane sterowanie posuwem,
ocena minimalnej długości narzędzia,
edytor ścieżki narzędzia,
CAM folder,
automatyczne dopasowanie prędkości posuwu,
post procesor,
menadżer danych wyjściowych CNC,
weryfikacja bryłowa,
wizualizacje fotorealistyczne 3D,
obliczenia MES,
generator kół zębatych.

Dostawa musi być wykonana maksymalnie w terminie do 15 czerwca 2018 r.
Miejsce dostawy: CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38100 Strzyżów.
II. WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKOWYM
Do rozeznania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. Udzielą licencji wieczystej.
3. Oferują zamówienie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej
wskazanym w zapytaniu ofertowym.
4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu 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.
III. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
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Cena – 100%
najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty
netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 100 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 100 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz cenowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a
Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie
starszy niż trzy miesiące.
4. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów proponowanego zamówienia.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA
1. Ofertę cenową należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 4 niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
4. Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę
upoważnioną – wymagane przedłożenia do oferty pełnomocnictwa.
VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Ofertę cenową należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: m.cieplak@ccmetal.pl
wpisując w temacie wiadomości: Oferta cenowa na przenośną stację roboczą.
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.05.2017 r., do godz. 15:00.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Cieplakiem, e-mail:
m.cieplak@ccmetal.pl.
VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z przedsiębiorstwem CC METAL S.C. R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między przedsiębiorstwem CC METAL S.C.
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R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
przedsiębiorstwa CC METAL S.C. R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak lub osobami wykonującymi w imieniu
przedsiębiorstwa CC METAL S.C. R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu 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.
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.

Z poważaniem
Ryszard Ćwiertniewicz i Mariusz Cieplak
– Wspólnicy przedsiębiorstwa CC METAL S.C.
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