Dotyczy realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w
produkcji narzędzi postępowych kierunkiem rozwoju FNS
Fermot S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na oprogramowanie do symulacji tłoczenia blach na potrzeby
firmy FNS Fermot S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy
Sobieskiego 71

Skierniewice, 07.11.2017

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Fabryka Narzędzi Specjalnych
Fermot S.A.
Ul. Sobieskiego 71
96-100 Skierniewice
Tel. +48 (46) 832 42 79

2.

Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza
możliwość przeprowadzenia negocjacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
A) Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie do symulacji tłoczenia blach.
B) Wymagania konieczne odnośnie przedmiotu zamówienia (niezbędne funkcjonalności):
-licencja dożywotnia
-pełna integracja z Solidworks
-zarządzanie dokumentacją oparte na Microsoft SQL Server Express lub równoważne
-modelowanie bryłowe 3D
-modelowanie powierzchniowe
-modelowanie hybrydowe
-tworzenie rozłożeń modeli 3D, w tym skomplikowanych zgięć
-przedstawienie naprężeń i odkształceń podczas tworzenia procesu tłoczenia
-możliwość szybkiego tworzenia lay-outu taśmy w narzędziu postępowym
-optymalizacja rozmieszczenia detalu w taśmie (nesting) wraz z informacją o zużyciu
materiału
-informacja o sile niezbędnej do wykonania procesu dla każdego taktu
-automatyczne tworzenie stempli
-dostęp do biblioteki projektów
-możliwość sprawdzania zgodności ze standardami
-możliwość szacowania kosztów wykonania poszczególnych elementów z użyciem
obróbek CNC jak frezowanie, toczenie, gięcie
-możliwość rozpoznawania operacji parametrycznych importowanych modeli 3D
-moduł do sprawdzania możliwości wyprodukowania zamodelowanej części z
identyfikacją obszarów projektu, które mogą powodować problemy na etapie produkcji,
bądź podnosić koszty produkcji
-import plików siatki
-zapis i odczyt formatów: 3D XML, IFC, 3DS, IGES, 3MF, JPG, ACIS, OBJ, Adobe®
Illustrator®, Parasolid®, AMF, ProEngineer®, PRC, Adobe Photoshop®, PDF, PSD
(Adobe Photoshop), Autodesk Inventor®, Rhino Autodesk Mechanical Desktop®m, SAT
(ACIS®), CADKEY®, Solid Edge®, CATIA® Graphics, STEP, CGR (CATIA graphics),
STL, DWG™, TIFF, DXF™, Unigraphics®, HCG (CATIA highly compressed graphics)
VDA-FS, HSF (Hoops), VRML, IDF

4. Termin realizacji zamówienia.
W ciągu 3 tygodni od zamówienia.

5. Pożądane warunki płatności:

Płatność 100% na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od dostawy i instalacji
oprogramowania.

6. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
A) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
B) Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na
zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach złożonych przez Dostawców. Wszystkie wymagania opisane w punkcie
3 B) niniejszego zapytania muszą być spełnione.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B) Załączniki 1-4 do Zapytania ofertowego
C) Opis/informacja o oprogramowaniu, dane techniczne.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami;
Tomasz Łajko
tel. 669 55 55 82
e-mail: t.lajko@fermot.com.pl

11. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego:
FNS Fermot S.A.
Ul. Sobieskiego 71
96-100 Skierniewice
lub e-mailowo na adres t.lajko@fermot.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16.11.2017 r. do godz. 10:00.

12. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

13. Rozstrzygnięcie postępowania.
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte 17.11.2017.

14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
1.

Rodzaj Kryterium
Cena

Punktacja
Od 0 do 80

Sposób oceny
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny
badanej oferty mnożony przez 80. Jeśli cena
będzie podana w walucie innej niż PLN, to
zostanie przeliczona na PLN według kursu
średniego NBP danej waluty z dnia

16.11.2017.
Do 7 dni od dostawy i instalacji – 0 pkt
8-14 dni od dostawy i instalacji – 10 pkt
Powyżej 15 dni od dostawy i instalacji – 20
pkt
W przypadku nie podania przez oferenta warunków płatności otrzyma on 0 punktów.

2.

Warunki płatności

Od 0 do 20

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny
zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających
wpływu na wartość zawartej umowy.

16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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) pozostawianiu 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.

17. Pozostałe informacje.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest
prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych,
dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

