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Przerąb, dn. 10.06.2020 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2020  
 
dla projektu „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie 

degradacji gleby w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych”* 
 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020: 
INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.3: ZWIĘKSZENIE 

KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP. 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO  
 
 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
"LANDSTAL" BARTNIK, WITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 
Przerąb 15 
97-515 Masłowice 
NIP: 7722412833 
REGON: 367114140 
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego, prowadzonego jest 
zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą dla projektów realizowanych przy 
współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Do niniejszego zapytania ofertowego nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami). 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie: 

1. oprogramowania do zarządzania projektowaniem i produkcją, w ilości 1 licencji. 
KOD CPV przedmiotu zamówienia (zgodny ze wspólną europejską klasyfikacją kodów): 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej 
wyszczególnionych minimalnych parametrów technicznych: 

 

1) modelowanie bryłowe 3D:  

 możliwość tworzenia zaawansowanych modeli 3D z użyciem kilkudziesięciu 
operacji tj. wyciągnięcia zwykłe, po ścieżce i profilach oraz operacje obrotowe 

2) modelowanie powierzchniowe przy wykorzystaniu funkcji łaty, ciągłości krzywizny, 
wydłużania i przycinania 

3) projektowanie dużych złożeń 
4) projektowanie elementów blaszanych 
5) konstrukcje spawane 
6) projektowanie form i wykrojników 
7) pełna wymiana danych między CAD elektronicznym i mechanicznym 
8) możliwość modyfikacji bezpośredniej 
9) promieniowy widok rozstrzelony 
10) Automatyczne tworzenie i odświeżanie widoków rysunkowych 2D 
11) automatyczne generowanie tabel otworów, spoin, danych gięcia rur 
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12) sprawdzanie technologiczności 
 

2. Względem przedmiotu zamówienia wymagane jest jego zainstalowanie i bezawaryjne 
uruchomienie w zakładzie Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia powinien być kompatybilny z obecnie stosowanym 
oprogramowaniem w przedsiębiorstwie. 

4. Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: 
"LANDSTAL" BARTNIK, WITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 
Przerąb 15 
97-515 Masłowice 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymaganym jest wykonanie zamówienia w terminie do 31.08.2020 r.  
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY 
OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE 
DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 
1.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich 
znaczenie. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt. 
Brak informacji w danym kryterium punktowym oznaczać będzie przyznanie 0 punktów w 
tymże kryterium w procesie oceny/wyboru. 
 
 

Lp. Kryterium Punktacja  Sposób przyznawania punktacji/oceny 

1 
Cena łączna 

oferty (PLN netto) 

Punktacja:  
od 0 do 100 

pkt. 
 
 

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska 
największą liczbę punktów w tym kryterium. 
Porównanie nastąpi w sposób polegający na 

obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną 
do ceny badanej oferty. Ilość punktów 

przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w 
wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 

100. 
K cena = (C min / C bof) x 100 

C min - cena w ofercie z najniższą ceną, 
C bof - ceny badanej oferty 

W przypadku podania wartości ofert w walucie 
obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na 

złotówki według średniego kursu NBP z dnia 
otwarcia ofert. 

Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 100. 

 
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Zaleca się przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 

oprogramowanie do 
zarządzania 

projektowaniem i 
produkcją 

licencja 1      

RAZEM     
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1. Ofertę należy przygotować w języku polskim. 
2. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym. 
3. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę Oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.); 

 datę wystawienia/sporządzenia oferty; 

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w 
zapytaniu ofertowym lub niebudzące wątpliwości odniesienie do niniejszego 
zapytania ofertowego; 

 termin realizacji zamówienia; 

 cenę (wartości netto oraz brutto); 

 terminy, warunki oraz formy płatności; 

 termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od upływu ostatecznego terminu 
składania ofert); 

4. Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym Oferenta lub co najmniej 
opatrzona jego pieczęcią firmową. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z 
dokumentów rejestrowych lub udzielonego pełnomocnictwa (załączonego do oferty). 
 
VIII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Kompletną ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Odpowiedź na 
Zapytanie ofertowe nr 03/2020. Otworzyć 17.06.2020 r.”. 
2. Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 17.06.2020 r.: 

 osobiście w siedzibie Zamawiającego lub 

 za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Zamawiającego. 
Adres siedziby Zamawiającego to: "LANDSTAL" BARTNIK, WITKOWSKI SPÓŁKA 
JAWNA, Przerąb 15, 97-515 Masłowice 

3. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Biura Zamawiającego 
mieszczącego się w siedzibie firmy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej 
sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia 
oferty w formie wskazanej przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie 
uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego 
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę. 
5. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości 
pozostałych Oferentów szczegółów oferty. 
6. W przypadku składania ofert na inne ewentualne, równoległe zamówienia udzielane 
w trybie postępowania ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z 
zamówień. 
7. Pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia jest możliwe w dni robocze w 
godzinach pracy obowiązujących w Biurze u Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00.  
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Oferent pozostaje związany ofertą minimum przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. OFERTY CZĘŚCIOWE LUB WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W 
przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za 
wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, 
o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny. 
 
XI. ZAKRES WYKLUCZENIA 



 

Strona 4 z 5 
 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone 
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się 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 dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

 pozostawaniu 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. 

 
XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 
proponowanych przez Zamawiającego lub Dostawcę, 

b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Dostawcy, 
c) okoliczności siły wyższej, 
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu 

podpisania umowy, 
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej 

zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe 
postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany, 

f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie 
stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą 
wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą. 

2. Dostawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 
pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub 
okoliczności, których nie można było przewidzieć. 

 
 
 
XIII. DODATKOWE WARUNKI 
1. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji 
pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem. 
2. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku 
niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków 
udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie 
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  
3. Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu 
zamówienia udziela Pan Robert Bartnik pod adresem: landstal@wp.pl lub pod numerem 
telefonu: 661 918 718. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 zmiany warunków udzielenia zamówienia; 

 do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny; 
5. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych 
warunkach i zasadach. 
6. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: 

mailto:landstal@wp.pl
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RODO na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 spełniając obowiązek informacyjny przedstawiam 
co poniżej: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "LANDSTAL" BARTNIK, 
WITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą Przerąb 15, 97-515 Masłowice; 

2) podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (umowa sprzedaży/ 
świadczenie usług), której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b); 

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lic c); 

4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora – tj. zabezpieczenia roszczeń 
administratora wynikających z realizowanej na Pani/Pana rzecz umowy (art. 6 ust. 1 
lit f); 

5) zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. e i f RODO informuję, że Pani/Pana dane osobowe mogą 
być przekazywane innym odbiorcom jak również innym kategoriom odbiorców (np. 
podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe, usługi informatyczne, 
kancelarii prawnej) a nadto informuję, że dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO; 

6) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy 
oraz do wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa (np. przepisów podatkowych), a także przez okres niezbędny do 
dochodzenia ewentualnych roszczeń przez ADO; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; W przypadku takiej decyzji proszę o kontakt z 
administratorem danych; 

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/ Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem 
niezbędnym w zakresie wykonania umowy, a także jest wymogiem ustawowym 
wynikającym z przepisów prawa (np. podatkowego). Jest Pani/Pan zobowiązana do 
ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
wykonania na Pani/Pana rzecz umowy przez ADO; 

10) dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane. 
 
 

 


