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Tarnów, dnia 15.07.2013r.
ELPLC SP. Z O.O.
UL. OKRĘŻNA 4A
33-104 TARNÓW

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu
1. Oprogramowanie do frezarki
2. Program do projektowania

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO
Priorytet: 2 Gospodarka regionalnej szansy
Działanie: 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Schemat: A Projekty badawcze

Tytuł projektu:
„Przeprowadzenie przez elPLC prac B+R nad innowacyjnym uniwersalnym
robotem przemysłowym”
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Charakterystyka zamawiającego
Firma powstała w 2004 roku i od początku swojego istnienia specjalizuje się w obszarze
mechatroniki będącej połączeniem inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej,
automatyki i robotyki i służącej do projektowania i wytwarzania nowoczesnych maszyn
i urządzeń. Profil działalności bardzo dobrze opisuje podstawowa podklasa PKD – 33.20.Z,
obejmująca specjalistyczne instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych oraz budowę ich
konstrukcji.
Wszechstronność zagadnień, którymi firma zajmuje się, znajduje swoje odzwierciedlenie
w różnych branżach przemysłu, gdzie z powodzeniem stosowane są maszyny i rozwiązania w
niej opracowane: przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, chemiczny, wydobywczy,
energetyka, oczyszczalnie ścieków, węzły betoniarskie i cementownie.
Poprzez dotychczasowe lata istnienia firmy (2004-2012) nastąpił dynamiczny wzrost
zatrudnienia. Wartość bazowa w 2004 roku wynosiła 3 osoby. W chwili obecnej wnioskodawca
zatrudnia ponad 35 osób.
Dynamiczny rozwój Spółki zaowocował zmianami w strukturze organizacyjnej i wyodrębnieniem
następujących działów: mechaniczny, elektryczny, informatyczny.

1. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest następujące oprogramowanie:
a) Oprogramowanie do frezarki
Przewidywane parametry techniczne nie gorsze niż:
- programowania ram geometrii drutu lub stałych części składowych modelu na różnych
konfiguracjach obrabiarek, od 2,5 osiowych do skomplikowanych powierzchniowych ścieżek
narzędzia od 3 do 5 osi dla frezarek.
- wysokowydajna obróbka zarówno prostych jak i skomplikowanych elementów
reprezentowanych przez geometrię płaską 2D, powierzchniową i bryłową 3D i modele STL.
Dostępne funkcje:
 Magazyn procesowy
 Całkowita kontrola ścieżki narzędzia
 Prosty interfejs operacji
 Sondowanie
 Biblioteki narzędziowe
 Dokumentacja
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b) Oprogramowanie do projektowania
Przewidywane parametry techniczne nie gorsze niż: szybki filtr w nawigatorach danych projektu,
funkcja "przeciągnij i upuść", obszerna wymiana danych artykułu, rozszerzone projektowanie
zacisków, kontrola i reorganizacja projektów, moduły umożliwiające optymalizację procesu
inżynieryjnego.

2. Terminy związane z zapytaniem ofertowym
Zdarzenie
Ostateczny termin składania ofert
Termin oceny ofert

Data
08.08.2013
09.08.2013

Ofertę należy przesłać pocztą, na adres e-mail osoby upoważnianej do kontaktu bądź też
dostarczyć do siedziby zamawiającego.

3. Osoba do kontaktu
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:
Robert Tomasiewicz – PREZES ZARZĄDU
e-mail: robert.tomasiewicz@elplc.com

4. Kryteria oceny
Kryterium
Cena netto

Waga
100%

5. Dodatkowe informacje i wymagania
a.


Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego lub w postaci samodzielnie przygotowanego dokumentu
zawierającego co najmniej:
nazwę i adres oferenta,
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b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

wartość oferty (netto oraz brutto),
termin ważności oferty,
warunki płatności,
datę sporządzenia.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez
oferenta
Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski potwierdzonym przez Wykonawcę.
Oferty wariantowe będą odrzucane.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną
rozpatrzone.
Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania
ofertowego.
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