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WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.08.2018 r.

w celu ustalenia wartości i trvbu zamówienia na dostawe: A. oprogramowania do cvfrowego rzeźbienia.
malowania i modelowania w 3D - I licencia bezterminowa: B. oprogramowania do modelowania 3D na

Dodstawie fotografii - 1 licencia Lrezterminowa.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej oferty na dostawę:
- część A: oprogramowania do cyfrowego rzeżbięnia, malowania i modęlowania w 3D - 1 licencja

bezterminowa,
' część B: oprogramowania do modelowania 3D na podstawie fotografii - 1 licencja bęzterminowa.

oferowanę oprogramowania mają zapewnić funkcjonalności oraz warunki tęchnicznę z załącznikanr l (część: A
oraz B) do wstępnego zapytania ofertowego - integralną częŚcią złoŻonej wstępnej oferty ma być uzupełniona i
podpisana tabęIa z załącznikanr l oraz podpisany załącznikw 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert wstępnych, co oznacza'że wstępną ofertę
można złożyć na część A lub na część B.

Prosimv o podanie we wstepnei ofercie nastepuiacvch informacii:
- cenę nętto w PLN / brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (całkowita cena za przedmiot
zamówienia ma obejmować wszystkie koszty jego dostarczenia, w tym koszt dostawy do Zamawiającego);
- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia _ forma dostarczenia dlakaŻdego programu;
- warunki i okres gwarancji;
- warunki płatności.

Miejsce i termin skladania wstępnych ofert:'Wstenna nferfe nąleżv z'łażvć r{o rlnił )an9,nn79 drogą elektroniczną lub
w siędzibię Zamawiającego :

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
fax:32 259 22 05

adres e-mail: aj uraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- mgr inŻ. Agata luraszczyk - tet. (32) 259 25 87; - e-mail: ajuraszczyk@gig.eu
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