Tarnowskie Góry, dnia 07.07.2020
Zapytanie ofertowe nr. 1/RPO WSL/2020
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych procesów prototypowania oraz wytwarzania multipaneli
celem zwiększenia powtarzalności produkcji i rozszerzenia oferty w segmencie dwustronnych i
jednostronnych obwodów drukowanych.
ZAMAWIAJĄCY:
WM Eltar Sp. z o.o. Spółka komandytowa
UL. Cmentarna 5
42-600 Tarnowskie Góry
Numer REGON: 360176125 Numer NIP: 6452541430 Numer KRS: 0000531838
I.

Postanowienia ogólne.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup oprogramowania CAM350 , nabycie licencji na
dodatkowe stanowiska oraz upgrade modułów CAM350 /do wersji 620.
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonym w „ Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”

II.

Opis przedmiotu zamówienia.
Aktualizacja licencji posiadanego programu CAM350-115 (NL)- 1 stanowiskowej do aktualnej wersji i
rozbudowanie jej o dodatkowe opcje.
Zakup oprogramowania CAM350-115 NL (Reinstatement) przywrócenie wersji podstawowej i
dostosowanie oprogramowania Zamawiającego do wymogów zakupionego programu.
Upgrade do wersji oprogramowania CAM620 moduł MULTIPANELE; RYSUNKI; INNE:
- przeniesienie licencji CAM350-160 NL na stanowisko sieciowe CAM 350-160 NF/VM
- upgrade do wersji CAM 350-620 NF/VM
- maintanance tej wersji
Wymagana funkcjonalność zakupionej wersji CAM350-620 NF/VM :
- umożliwia pracę serwerową jednocześnie kilku osobom ,
- pozwala na importowanie wielu formatów danych stosowanych przy projektowaniu PCB ,
- wykonuje podstawową analizę w zakresie różnego rodzaju pułapek, resztek miedzianych, maski,
sprawdzenia mostków maski, anten, otworów na piny, błędów przelotek termicznych i wielu innych
przydatnych podstawowych kontroli,
- wykonuje zaawansowaną analizę na inteligentnych danych projektowych,
- pozwala programiście/technologowi na szybkie utworzenie panelu z wieloma różnymi płytkami PCB
przy pomocy funkcji panelizacji, tzw. MULTIPANEL.
- pozwala ustawiać wiele makr, które automatyzują proces przygotowywania dokumentacji
produkcyjnej,
- eksportuje ukończony projekt panelu wg plików Gerbera, DXF, Mill and Drill, IPC-2581 lub ODB ++,
CPV: 48000000 – 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Jeżeli w zapytaniu oraz wszelkich jego załącznikach, w opisie materiałów lub technologii
zamieszczane są nazwy własne, zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań lub
materiałów, o ile ich właściwości i funkcje nie będą gorsze od tych przewidzianych w projekcie.

III.

Termin realizacji zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.12.2021

IV.

Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione za Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający ma prawo, w każdym czasie zmienić, odwołać lub anulować postępowanie ofertowe
bez podania przyczyny.
4. Do składania ofert uprawnieni są wyłącznie Oferenci spełniający poniższe warunki:
Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami dokonującymi w imieniu
Zamawiającego wyboru oferty Oferenta, 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) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
5. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

V.

Miejsce, sposób i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.07.2020 do godziny 12.00
a) w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub osobiście na adres siedziby
Zamawiającego ul. Cmentarna 5, 42-600 Tarnowskie Góry
b) w formie elektronicznej na adres e-mail: aneta.slodczyk@eltar.pl
2. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego,
3. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Oferenta i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
7. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
8. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela : Aneta Słodczyk tel. 327008801

VI.

Termin rozstrzygnięcia postępowania:
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2020

2.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o kryterium „cena brutto” i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt): Punkty za
kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------ x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanej
3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
4. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu o
średni kurs złotego NBP z dnia dokonania wyboru oferty.
Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
5.Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi
zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

