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Poznań, dnia 16.02.2021 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/01/02/2021/ZB/POIR 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31 
60-963 Poznań 
NIP: 777-00-03-280 
REGON: 386701226 
 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
 
„Zakup jednostanowiskowej komercyjnej licencji na oprogramowanie do nieliniowych 
symulacji komputerowych zjawisk szybkozmiennych z zastosowaniem MES” 

Wymagana funkcjonalność oprogramowania: 

 

Wymagania podstawowe: 

· posiada własny pre/postprocesor; 

· możliwość importu plików minimum: iges, step, nastran (.dat, .bdf); 

· współpraca z pre/postprocesorem Siemens Femap, przynajmniej w fazie opracowywania 
struktury modelu modelu; 

· dostępne rodzaje analiz: implicit / explicit; 

· obliczenia dynamiczne metodą objętości skończonych; 
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· bezsiatkowy solver cząsteczkowy SPH; 

· bezsiatkowy solver Element Free Galerkin; 

· wyznaczanie częstotliwości drgań własnych; 

· analiza zderzeń (crash test); 

· analiza kolizji/przebicia (np. rpos, fops); 

· analiza upadku (drop test); 

· modelowanie poduszek powietrznych; 

· modelowanie pasów bezpieczeństwa; 

· obróbka plastyczna: wytłaczanie, kucie, obróbka ubytkowa; 

· formowanie rozdmuchowe; 

· modelowanie zagadnień spawania; 

· modelowanie zagadnień mechaniki płynów; 

· modelowanie wybuchów; 

· analiza w zakresie mechaniki gruntów (np. konsolidacja gruntu); 

· analizy zjawisk dynamicznych w ośrodkach o zmiennych stanach skupieni, 

· dynamika nieliniowa, 

· obliczenia quasi statyczne; 

· liniowa statyka; 

· analiza termiczna; 

· modele zniszczenia dla materiałów kruchych i ciągliwych; 

· propagacja pęknięć; 

· hydrodynamika; 



`                        
, 

Projekt: „Siewnik pneumatyczny do punktowego siewu nasion, zwłaszcza kukurydzy, bawełny i 
buraków cukrowych, z jednoczesną, wielowariantową, doglebową aplikacją nawozów stałych i 
ciekłych”, Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0095/19-00 realizowany w ramach Działania 4.1.4 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3 
 

 

· sprzężenie multifizyczne; 

· tworzenie własnych modeli materiałów, modeli tarcia, zniszczenia; 

W zakresie przepływów: 

· analizy dynamiczne oddziaływania płynów na ciała stałe (FSI); 

· analizy sprzężone (CFD+ niestacjonarny przepływ ciepła); 

· przepływy Navier-Stokes; 

· przepływ cieczy ściśliwych; 

· przepływ cieczy nieściśliwych; 

· przepływ laminarny i turbulentny; 

· przepływ dwufazowy; 

· przepływ nieizotermiczny i sprzężona wymiana ciepła; 

· modele materiałów do płynów nienewtonowskich i gazów rzeczywistych; 

· siatki adaptacyjne; 

· analiza termiczno-płynowo-strukturalna TFSI; 

· analiza przepływu płynu i transferu masy; 

W zakresie analiz termicznych: 

· przewodzenie, konwekcja i promieniowanie 2D i 3D; 

· bryły oraz struktury powłokowe; 

· warunki ustalone i przejściowe; 

· promieniowanie pomiędzy powierzchniami; 

· właściwości materiału zależne od temperatury; 
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Modele materiałów: 

· metale; 

· tworzywa sztuczne, laminaty; 

· szkło; 

· pianki; 

· kompozyty; 

· guma; 

· tkaniny; 

· elastomery; 

· struktury typu plaster miodu; 

· beton; 

· grunt; 

· ciecze lepkie; 

· materiały definiowane przez użytkownika; 

Wymagania dotyczące licencji: 

· liczba licencji: min. 1; 

· licencja na okres: bezterminowa, wieczysta; 

· rodzaj licencji: sieciowa, pływająca; 

· serwer licencji: w zależności od potrzeb fizyczny lub wirtualny; 

· okres wsparcia technicznego: min. 24 miesiące; 
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· wymagania dot. serwera licencji: możliwość przeniesienia serwera licencji w przypadku 
wygaśnięcia wsparcia technicznego; 

· minimalna ilość rdzeni obliczeniowych: min. 4; 

· minimalna ilość zadań obliczanych w jednym momencie: min. 1; 

· język: oprogramowanie w wersji językowej angielskiej; 

· platforma: Microsoft Windows 10 PRO 64bit. 

 
 
Kody CPV: 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego 
komputerowo (CAD) 
 
 
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. 108 ust. 1  ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 
- 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 
lub kurateli.  
 

-spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 112 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 roku  
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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 2 i  oświadczeniu 
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK 
NR 3. 
 
VI.    KRYTERIA OCENY OFERTY: 
 
1. Ocenie według poniższych kryteriów podlegać będą tylko oferty nieodrzucone oraz 
spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym. 
2. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 
 
 

 Cena netto za wykonanie zamówienia – waga 80% 

 

 

 

 Okres wsparcia technicznego – waga 10% (minimalnie 24 m-ce) 

 

 

 

 Ilość rdzeni obliczeniowych – waga 10% (minimum 4 rdzenie) 

 
 
 

 
 
 
VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
3 tygodnie od dnia podpisania umowy 
 

Cena netto oferty najtańszej 
x 80% = _______ pkt. 

Cena netto oferty badanej 

Badany okres wsparcia 
x 10% = _______ pkt. 

Najdłuższy okres wsparcia  

Liczba rdzeni badanej oferty  
x 10% = _______ pkt. 

Największa liczba rdzeni 
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VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
- poczty elektronicznej: przesłana oferta powinna mieć formę skanu, 
 na adres: przetargi@pimr.lukasiewicz.gov.pl   
- poczty tradycyjnej, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań 
 
 
IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 10.03.2021  O GODZ. 23.59 
 

Osoby do kontaktu:  
- w sprawach formalnych: Piotr Hedrych, e-mail: przetargi@pimr.lukasiewicz.gov.pl,   
tel. kom. 514948520- w sprawach technicznych: Jarosław Mac, e-mail: 
jaroslaw.mac@pimr.lukasiewicz.gov.pl, tel. kom. 691738291, tel. 061 871 22 04 

 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 
- http://www.pimr.poznan.pl 
- http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

Załącznik nr 4 –  Wzór formularza ofertowego.  

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO FORMULARZA PODPISANEJ 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  Z ZAŁĄCZNIKA NR. 1 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 


