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FZ-U5061lAJ/18
ZAPYTANIE oFERTowE z dnia ...ł!.{.:..tt2018 r

na dostawę dwóch licencii czasowych (l2 miesięcznvch) oprogramowania: zintegrowane środowisko
przeznaczone do proiektowania urzadzeń elektronicznYch

I. lnformacje ogólne

l ' Zamawtający: Główny Instytut Górnictwa
Ż. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadanti konkurencyjności.
3. Do niniejszego zap\Jt"anie ofer1owego nie stosuje się przepisów ustawy Pruwo Zamowięń Publiczt"rych z
dnra29 stycznia 2004 r. (Dz.U.22018r., poz. 1986).

II. opis przedmiotu zamÓwienia

1. Przedmiotęm zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa dwóch licencji czasowych(l2
miesięcznych), akademickich oprogranrowania: zintegrowane środowisko przęzuaczone do projektowanta urządzeit
elektronicznych, łączące w jednej aplikacji niezbędne larzędzia: edytor schematu, edlor PCB, analizator obwodów
i integralnoŚci sygnałów, narzędzte do projektowania dla FPGA, narzędzte integracji z CAD 3D.

Nowe licencje oprogramowania mają zapewnić możliwość korzystania z wyników prac wykonanych przy
wykorzystaniu posiadanego juŻprzezZamawiającego oprogramowania Altium Desigrrer (licencje akademickię z
2008 roku).

ofęrowanę oprogramowanie ma zapewnić funkcjonalności oraz warunki techniczne z załącznika nr 1 do
zapytaila ofertowego - integralną częścią złoŻonej ofer1y ma być uzupełniona i podpisatra tabęla z załącznika nr
l oraz podpisaty załączniknr 2.

2. Przedrniot zanrówienia ma być dostarczony w wersji elektronicznej' na wskazany przezZamawiającego adres
e - mailowy oraz w wersji pudełkowej. Wykonawca prześle; na wskazany adres e-mailowy zapfoszenię do
utworzenia konta, z którego Zamawiający pobierze oprogramowanię oraz równolegle podręcznik i nośnik z
instalatorem programu.

3. W ramach ceny zaoferowanęgo oprogramowania, Wykonawca zapewni pomoc w zakresie jego instalacji.

4. W okresię 12 rniesięcy od daty dostarczenia programu' w ranraclr zaoferowanej ceny, Wykonawca zapewni
Zamawiającemu prawo do aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji.

5. Wykonawca udzięli gwarancji zgodnej Z umową licencyjną producenta oprogramowania, która obowiązywac
będzie od datyjego dostarczęnia.

W ofercie należy podać:
1. Cenę nętto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamowienia, w tym koszty dostawy do Zanawiającego)'
2. Upusty, zniżki.

Inne wvmagania:

l. termin realizacji dostawy: Zamawiający podpisze zamówienię / umowę z wybranym Wykonawcą na
rea\izację dostawy przedmiotu zamówienia; Zamawtający wymaga rea|izacji dostawy drogą elektroniczną w
tęrminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówięnia / podpisania umowy (przedmiot zamówięnia
będzie dostarczony w wersji elektronicznej, na wskazany prZęZ Zamawiającego adres e - mailowy oraz w wersji
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pudełkowej. Wykonawca prześle: na wskazany adres e-mailow zaproszęnię do utworzęnia konta, z którego
Zamawiający pobierze oprogramowanie' Równolęgle Wykonawca dostarczy podręcznik i nośnik z instalatoręm
programu).

2. warunki płatności _ Zamawiający wymaga tęrminu płatności' który będzię liczony od daty dostarczęnia do
GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zrealizowattą dostawę.

IIl. Kryteria oceny ofert orazwybór najkorzystniejszej oferty

1. Kryteriami oceny ofert będą:
a) Cena brutto :95 oń

Przyznawanię ilości puŃtów poszczególnym ofertom w kyterium ,,cena brutto'' odbywać się będzie wg
następującej zasady: 

najniŻszacenabruttowystępującawofęrtach x l00
X punktów

cena brutto oferty ocenianej

- otrzymana iloŚć punktów ponmozona zostanie przęz wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanię dokonane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

b) Termin płatnoŚci :57o
- do 14 dni - 0 pkt.
- do Żl dni - 5 pkt.

2. Zamauliający vzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania okręślonę
w,,opisie przedmiotu zamówięnia''.

3. Cęna podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianię w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informujemy, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecię Państwo o tym fakcie powiadomieni i
zostanię przygotowane zamówienie / umowa'

IV. Miejsce i termin składania
1. ofertę naleŻy złoŻyć do dnia
Zamawiającego:

ofert
..ł.&.:..tt.zottr. oferty moŻna złoŻyć, drogą elektroniczną lub w siedzibię

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice, adres e-mail: a.iuraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:
- Agata Juraszczyk: tel. (32) 259 25 87; e-mail: a.iuraszczyk@sig.eu
2. Zamaułiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającęgo w okresie
od dnia wszczęcia niniejszego rozęzttatia rynku do dnia, w którym upłynie tęrmin składania ofęrt.
3. Zamawiający zastrzęga sobie prawo do uniewaznienia zap5Ąania ofertowego w każdej chwili, bez podania
przyczwy.
4. W toku badania tręści ofęrt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócęnia się do Wykonawcy o złoŻęnię
wyjaśnień, dotyczących tręści złożottej oferty oraz do wyznaczenia tęrminu do udzięlęnia odpowiedzi pod
rygoręm odrzucenia oferty.

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA oFERT
Z poważaniem,

,J,

MI-ą
Dział Hanłlowv
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