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Poznań, dn. 09.07.2020r. 

 

                          ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 22/01/07/2020/ZB/POIR 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

ul. Starołęcka 31 

60-963 Poznań 

NIP: 777-00-03-280 

REGON: 000033614 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. Specjalistyczne oprogramowanie do badań 

symulacyjnych i analiz inżynierskich.  

 

Charakterystyka produktu: 
1. Oprogramowanie klasy CAE do obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych z 

wbudowanym solverem obliczeniowym. 

2. Możliwość uruchomienia solvera  obliczeniowego bez konieczności uruchamiania modułów do  

pre- i  post-processingu. Możliwość edycji plików obliczeniowych w dowolnym edytorze 

tekstowym poza wbudowanymi w program modułami do pre- i  post-processingu. 

3. Możliwość wykonywania obliczeń w zakresie: analizy statyczne, analizy liniowe, analizy nieliniowe, 

analizy dynamiczne (w tym frequency and transient response, random response amalysies), 

analizy modalne,  analizy wyboczeniowe, analizy cieplne. 

4. Możliwość rozszerzenia w przyszłości o inne / dodatkowe typy analiz (m.in. dynamika elementów 

obrotowych, analizy nieliniowe po przekroczeniu granicy plastyczności) 

5. Możliwość bezpośredniego wczytywania modeli z formatów: *.par, *.psm, *.asm, *.pwd, *.sldprt, 

*sldasm, *.x_t, *.x_b. 

6. Możliwość tworzenia geometrii za pomocą wbudowanych funkcji. 

7. Możliwość edycji geometrii z zachowaniem aktualnej, powiązanej z geometrią siatki (podział 

powierzchni, tworzenie obszarów wokół otworów, możliwość blokowania lub usuwanie cech 

geometrycznych (zaokrąglenia, fazy, otwory, podcięcia itd.) bez konieczności nakładania siatki od 

nowa. 

8. Edycja synchroniczna geometrii z automatyczną aktualizacją siatki. 

9. Automatyczna zamiana elementów bryłowych na powłokowe. 

10. Narzędzia do dynamicznego sterowania siatką poprzez zmianę ilości elementów na krawędziach. 

11. Ręczne sterowanie siatką poprzez dynamiczną modyfikację położenia węzłów. 

12. Automatyczne tworzenie połączeń kontaktowych. 

13. Możliwość tworzenia własnych poleceń/komend poprzez programowanie lub nagrywanie makr. 
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14. Możliwość tworzenia obciążeń zmiennych poprzez funkcje lub tabele. 

15. Dynamiczne przekroje, isoline, isosurface. 

16. Automatyczne wyświetlanie maksymalnej oraz minimalnej wartości wyników. 

17. Eksport wyników do oprogramowania Microsoft Excel. 

18. Możliwość wykorzystania obliczeń jako danych wejściowych do kolejnych analiz. 

19. Możliwość tworzenia kombinacji obciążeń i utwierdzeń. 

20. Możliwość definiowana materiałów nieliniowych (nonlinear elastic, elasto-plastic, plastic) 

21. Niezależność od solvera obliczeniowego - możliwość współpracy z dowolnym solverem 

obliczeniowym (w tym MSC Nastran, LSDyna). 

22. Modyfikacja i sterowanie jakością siatki bez konieczności ponownego tworzenia modelu 

obliczeniowego. 

 

Informacje dodatkowe: 
 

Licencja: bezterminowa - dożywotnia. 

System licencjonowania:  licencja sieciowa pływająca. 

Opieka techniczna: min. 24 miesiące 

 

KOD CPV 48321000-4 

 

 

III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

IV. WARUNKI W UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z 

przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych, 

 

-  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej i posiadaniu w niej 

co najmniej10 % udziałów lub akcji, 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 

lubkurateli.  

 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , 
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 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, 

 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, 

- zdolności technicznej lub zawodowej tj. 

 Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu oferowanego 
oprogramowania, potwierdzone przez: min. 2 dostawy oferowanego oprogramowania w 
okresie ostatnich 6 miesięcy, 2 szkolenia z zakresu obsługi oferowanego oprogramowania 
przeprowadzone przez pracownika Wykonawcy.  

 

 

V. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W    POSTĘPOWANIU: 

 

 

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z 

postępowania - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 i  oświadczeniu o braku 

powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2. 
 
 

VI.    KRYTERIA OCENY OFERTY: 

 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów : 

 

1. Cena 

 

80% cena liczona wg wzoru: 

 

cena najniższej oferty    x 80% 

cena badanej oferty 

 

2. Termin realizacji 

 

20 % termin realizacji  liczony wg wzoru: 

 

termin realizacji najkrótszy    

 termin realizacji badanej oferty      x 20 %       
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 3.Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

4.Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt. 

5.Przyjmuje się, że 1%=1pkt.    

 

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej na adres: justyna.ujma@pimr.lukasiewicz.gov.pl  

 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 20 LIPCA 2020 r. DO GODZ. 

23,59 

 

Osoby do kontaktu:  

- w sprawach formalnych: Justyna Ujma tel. 514796360,  

e-mail: justyna.ujma@pimr.lukasiewicz.gov.pl 

- w sprawach technicznych: Jarosław Mac tel. 691738291 

 e-mail: jaroslaw.mac@pimr.lukasiewicz.gov.pl 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

- https://pimr.lukasiewicz.gov.pl   

- http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik n r 3 - Wzór formularza ofertowego,  

ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA DOŁĄCZENIA DO FORMULARZA NR 3 SPECYFIKACJI 

OFEROWANEGO SPRZĘTU  

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

 

https://pimr.lukasiewicz.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

