Rozeznanie cenowe nr IN/RC/2018/1
na
dostawę licencji oprogramowania dla zintegrowanego środowiska do projektowania urządzeń
elektronicznych
Zamówienie prowadzone jest na potrzeby prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt.
„Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej
GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze
mocy”.

Przedmiot zamówienia jest z współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

11.07.2018r.

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I.

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Inowatronika Tomasz Radomski,
ul. Mokre 34B,
86-302 Grudziądz,
NIP: 876-21-82-908,
REGON: 340287716
Inowatronika@inowatronika.com
http://www.inowatronika.com
Adres Korespondencyjny:
Tomasz Radomski
ul. Prowansji 10F
05-509 Józefosław

II. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30248200-1 – Licencje na oprogramowanie
30241000-0 - Oprogramowanie komputerowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
III.
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna
fundusze@inowatronika.com

Ustrycka

Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania dla zintegrowanego środowiska do
projektowania urządzeń elektronicznych na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do
precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany
do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w OPZ użyto norm, aprobat technicznych,
specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących
osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.
4. Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sposób gwarantujący zachowanie
takich samych lub lepszych parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych
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i użytkowych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym.
6. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne.
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanego oprogramowania Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie. Brak możliwości spełnienia przez
proponowane oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je
z dalszej oceny.
7. Wykonawca zapewni bezpłatne wsparcie poprzez dedykowany serwis www aktywny 24h/7d, czas
reakcji 24h przez 5 dni w tygodniu. Wsparcie musi być świadczone przez osoby posiadające wiedzę
w zakresie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia przez okres co najmniej 12 miesięcy
począwszy od dnia udzielenia licencji.
8. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania do nowszych wersji przez okres co
najmniej 12 miesięcy począwszy od dnia udzielenia licencji.
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 2 tygodni od złożenia zlecenia dostawy licencji.
Płatność za zamówienie nastąpi w ciągu 14 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest dostarczenie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
Rozdział III
WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU oraz WYMOGI FORMALNE OFERTY
I. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
(weryfikowane na podstawie oświadczeń dołączonych do oferty):
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym
b) akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności
c) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie
ogłoszono upadłości/ likwidacji;
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w zamówieniu poprzez zastosowanie kryterium
spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają
określone w zapytaniu ofertowym wymagania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny
oferty.
II. WYMOGI FORMALNE OFERTY
Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1. Oferta musi być złożona na „Formularzu ofertowym” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyników rozeznania. Organizator nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim
przypadku jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oraz oznaczyć zastrzeżone informacje w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Zaleca się
aby zastrzeżone informacje zostały złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„Tajemnica przedsiębiorstwa”.
9. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że
będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
Rozdział IV
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym zgodnym, co do treści i
formy z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ZO.
2. Wykonawca określi cenę brutto przedmiotu zamówienia w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT
zgodną z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia
podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający
doliczy na etapie oceny ofert podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Całkowita cena oferty powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli
Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim
kursie NBP z dnia otwarcia ofert.
5. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał podjąć,
a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia .
6. Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji.
Rozdział V
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ZMIANA,
WYCOFANIE I WYKLUCZENIE OFERTY
I.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty: w formie papierowej - Osobiście lub
pocztą/kurierem pod adresem: Tomasz Radomski, ul. Prowansji 10F, 05-509 Józefosław
 lub elektronicznie w formie zeskanowanych dokumentów na adres: fundusze@inowatronika.com
Ofertę należy przesłać do dnia 19.07.2018r.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia, dotyczące
treści Zapytania najpóźniej do 48 godzin przed terminem składania ofert, wysyłając zapytanie na adres
mailowy: fundusze@inowatronika.com.
II. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III.

ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
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1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez
złożenie/przesłanie powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych
w niniejszym ZO dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że będzie zawierało dodatkowe oznaczenie
„ZMIANA”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie/przesłanie oświadczenia podpisanego przez
Wykonawcę.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
IV. ODRZUCENIE I WYKLUCZENIE OFERTY
1. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu podlega
odrzuceniu.
2. Z zapytania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Rozdział VI
KRYTERIA OCENY OFERT
I. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami : 100% cena
Kryterium wyboru
Cena brutto oferty (C) max.100pkt

Znaczenie
100%

a) Cena brutto oferty ( C) – według następującego wzoru:
(najniższa cena ofertowa ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu /
C= ---------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
(cena oferty badanej)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną. W przypadku
uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
ofert dodatkowych.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zamawiający unieważnia zapytanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie została złożona żadna oferta;
b) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego;
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
d) Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć
wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia rozeznania bez podania przyczyny
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2. Umową regulującą prawa i obowiązki stron będzie umowa licencyjna. Ostateczne zapisy umowy
licencyjnej Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą. Umowa musi być zgodna z warunkami
zawartymi w zapytaniu ofertowym tj. regulacje dotyczące czasu i sposobu dostarczenia licencji czy
wsparcia musza odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. W przypadku wycofania się lub odmowy realizacji zamówienia przez wybranego Wykonawcę,
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego
i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego rozeznania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą
zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 zmiany istotnych regulacji prawnych;
 zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy,
 wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a
zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
5. Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia zapytania na podstawie,
którego została podpisana umowa. Unieważnienie zapytania może nastąpić z powodu uchybień
proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady
konkurencyjności.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający
może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za zwłokę w wykonaniu obowiązków
dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.
8. Załącznikami do niniejszego rozeznania są:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV:
30248200-1 – Licencje na oprogramowanie
30241000-0 - Oprogramowanie komputerowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania dla zintegrowanego środowiska do
projektowania urządzeń elektronicznych na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w
ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej
nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT
o niskim poborze mocy”.
1. Licencja musi umożliwiać co najmniej 12-miesięczną pracę dla jednego stanowiska.
2. Oprogramowanie powinno pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 64-bitowego i być
w najnowszej dostępnej w momencie zamówienia wersji.
3. Szczegółowy opis pakietu: Oprogramowanie ma stanowić zintegrowany pakiet i umożliwiać
projektowanie urządzeń elektronicznych od schematu ideowego poprzez weryfikację, projekt obwodu
drukowanego oraz elementów mechanicznych i zarządzanie bibliotekami.
W pakiecie powinny znajdować się następujące narzędzia:
 edytor schematów elektrycznych,
 edytor PCB,
 narzędzie analizy obwodów i integralności sygnałów,
 narzędzia tworzenia projektów wbudowanych w oparciu o układy programowalne FPGA,
 narzędzie integracji projektów z mechanicznymi programami CAD 3D
 narzędzie do zarządzania bibliotekami, projektami oraz generacji danych wyjściowych.
Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności:
Lp.
1

Parametr techniczny
Opis ogólny

Wymagane przez Zamawiającego (funkcjonalności)
 zintegrowany pakiet ma umożliwiać projektowanie urządzeń elektronicznych
od schematu ideowego poprzez weryfikację, projekt obwodu drukowanego oraz
elementów mechanicznych i zarządzanie bibliotekami, synchronizacja
pomiędzy poszczególnymi elementami
 architektura 64-bitowa pod system Windows, grafika 64-bitowa
 oprogramowanie zintegrowane
 współpraca z plikami oprogramowania Altium DXP10
 tworzenie wielu okien edycyjnych, praca na wielu monitorach
 narzędzia do importu i eksportu w różnych formatach , w tym. ORCAD,
Altium, PADS, EAGLE, CADENCE
 praca z zewnętrznymi bazami danych
 obsługa projektów wielopłytkowych (schemat i projekt pcb)
 tworzenie reguł projektowych: szczegółowy oraz uproszczony

2

Edytor schematów
elektrycznych

 tworzenie komponentów jako zbioru modeli, parametrów: symbol ideowy,
model SPICE, model "Signal integrity", pcb footprint, model 3D
 biblioteka z co najmniej 100k elementami standardowymi
 łatwe tworzenie bibliotek komponentów
 Explorer do edycji i przeglądania elementów
 hierarchiczna struktura, łatwe ponowne wykorzystanie elementów
projektowych, tzw. zarządzanie BOM
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3

Edytor PCB

 interaktywny router ścieżek z optymalizacją wielokryterialną
 praca w trybie 2 i 3D, prowadzenie ścieżek na wielu warstwach jednocześnie i
automatyczne przebudowanie
 wydajny autorouter
 wykonywanie obwodów wielowarstwowych, narzędzie do ustawiania
parametrów obwodu drukowanego (m. in. ilość warstw i technolohia
wykonania)
 technologie obwodów edytowalne, w tym sztywne, giętkie oraz rigid-flex
 narzędzie do planowania płytki, wyboru technologii na zdefiniowanych
obszarach
 szablony projektowe
 tworzenie automatyczne elementów touch control
 wygładzanie połączeń, optymalizacja kształtu narożników, prostowanie i
redukcja długości ścieżek
 łatwa edycja kształtów typu polygon, poprzez przeciąganie myszką ich
krawędzi
 dynamiczne wstawianie, przeciąganie, przepychanie i dociąganie komponentów
w celu łatwego ich wyrównania z innymi komponentami na płycie
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Narzędzie analizy
obwodów i
integralności sygnałów
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Narzędzia tworzenia
projektów
wbudowanych w
oparciu o układy
programowalne FPGA
Narzędzie integracji
projektów z
mechanicznymi
programami CAD 3D

 wsparcie dla projektowania urządzeń z wykorzystaniem układów FPGA
 mapowanie pinów FPGA
 wsparcie dla technologii oprogramowani Vivado









edytor pcb 3D, obsługa danych mechanicznych
narzędzie do panelizacji obwodów drukowanych
tworzenie modeli 3d komponentów
import standardowych komponentów 3d
sprawdzanie kolizji pomiędzy elementami
wyświetlanie projektu pcb w formacie 3d z wysoką jakością
obsługa formatu STEP
obsługa formatów IPC-2581 i Gerber X2

Narzędzie do
zarządzania
bibliotekami,
projektami oraz
generacji danych
wyjściowych










zintegrowany edytor projektów
zapis historii zmian i funkcja autosave projektu
wbudowany mechanizm SVN
tworzenie lokalnych i wyniesionych rezpozytoriów danych
tworzenie wersji podstawowej projektu oraz pochodnych, tzw. wariantów
zarządzanie komponentami, łącznie z cenami i nazwami dostawców
zaawansowane widoki okien
automatyczne tworzenie i automatyzacja dokumentacji projektowej i
wytwórczej
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wykorzystanie modeli IBIS
zawansowane mechanizmy prowadzenia par różnicowych
wbudowane symulatory SPICE
łatwe tworzenie klas sygnałów, reguł
kontrola impedancji, strojenie długości i podobne
narzędzie do analizy integralności sygnałów
technika usuwania nieużywanej części przelotki

1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy
„lub równoważne”.
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w OPZ użyto norm, aprobat technicznych,
specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących
osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.
3. Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sposób gwarantujący
zachowanie takich samych lub lepszych parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych
i użytkowych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym.
5. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne.
6. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanego oprogramowania Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie. Brak możliwości spełnienia
przez proponowane oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z
dalszej oceny.
7. Wykonawca zapewni bezpłatne wsparcie poprzez dedykowany serwis www aktywny 24h/7d, czas
reakcji 24h przez 5 dni w tygodniu. Wsparcie musi być świadczone przez osoby posiadające wiedzę
w zakresie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia przez okres co najmniej 12
miesięcy począwszy od dnia udzielenia licencji.
8. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania do nowszych wersji przez okres co
najmniej 12 miesięcy począwszy od dnia udzielenia licencji.
Wykonawca dostarczy licencje i oprogramowanie w formie elektronicznej lub umożliwi ich pobranie ze
strony producenta lub dostarczy na nośniku CD/DVD.
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Załącznik nr 2
FORMUALRZ OFERTOWY
ROZEZNANIE CENOWE IN/RC/2018/1
ZAMAWIAJĄCY:
Inowatronika Tomasz Radomski,
ul. Mokre 34B,
86-302 Grudziądz,
NIP: 876-21-82-908,
REGON: 340287716
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełne dane adresowe Wykonawcy)
Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.

Przedmiot

1

Licencja oprogramowania
dla zintegrowanego
środowiska do
projektowania urządzeń
elektronicznych

należy podać dokładną
nazwę, symbol i
producenta licencji

Cena
netto

Wysokość
podatku VAT

Cena brutto

Słownie cena brutto:
…………………………………………………………………………………………………………….
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem
zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym, w tym w załączniku nr 1 oraz wszystkimi
informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może
być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych;
2. instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ponadto
wobec firmy nie ogłoszono i nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji.
4. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
5. jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert
6. akceptuję(emy) przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności;
7. Oświadczam, iż nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
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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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy ww.
Oprogramowania oraz oprogramowanie, które będzie dostarczone jest wolne od wad prawnych
i fizycznych oraz nie narusza praw autorskich twórców.
9. Jestem(śmy) świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze
mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozeznania cenowego nr
IN/RC/2018/1 – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.
2016 poz. 922).
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:


pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny

.……………… dnia…………………..
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…………………………….….
(czytelny podpis osób uprawnionych )

