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Ropczyce dnia, 25-08-2020 r. 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 39 

   
 

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. ogłaszają zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Nabycie 
oprogramowania”. 
 
Postępowanie jest realizowane w oparciu o aktualnie obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym z uwzględnieniem konieczności dokonywania zakupów 

w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę,  

z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 

 

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),  

Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, 

Działanie: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, konkurs organizowany przez 

Ministerstwo Rozwoju. 
 
Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” 

S.A. 
 
1. Zamawiający: Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02- 

676 Warszawa, miejsce wykonywania działalności i realizacji przedmiotu zamówienia ul. Przemysłowa 
1, 39-100 Ropczyce. 
 

2. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zamówienia będzie „Nabycie oprogramowania do projektowania elementów 
konstrukcyjnych”. Zakup ten obejmował będzie nabycie 5 licencji na 3 lata (system klasy CAD – 

program do projektowania elementów konstrukcyjnych) oraz systemów o funkcjonalnościach 
równoważnych. Funkcjonalności oprogramowania będą musiały spełniać możliwość jego wykorzystania 
w: 
 

1. projektowaniu ceramicznych wyłożeń ogniotrwałych urządzeń cieplnych; 
2. określeniu wymaganych kształtów i wymiarów wyrobów; 

3. przeprowadzaniu dynamicznego testu korozyjnego w rzeczywistych warunkach pracy tworzyw 
ogniotrwałych. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4. 

 

Kod CPV1: 48321000-4- Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego 

komputerowo (CAD) 

 

3. Zakres zapytania ofertowego: 
 

 Możliwość podpisania i realizacji umowy na nabycie przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. 

oprogramowania zgodnego z parametrami podanymi w punkcie 2. 

 Określenie warunków finansowych umowy. 

 Przekazanie wraz z Ofertą podpisanego i wypełnionego załącznika nr 3 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów zawartych w załącznikach nr 1 i 2.  

 

                                                 
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) 

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmiany CPV 
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4. Tryb postępowania: 

Zamówienie zostanie udzielone w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą zachowania 
konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. 

 

5. Okres obowiązywania oferty: 
 

do 30 września 2020 r. 
 

6. Termin składania ofert: 
 

do 04 września 2020 r. - do godziny 15.00. 

 

7. Termin dostarczenia przedmiotu przetargu:2 
 

do 18 września 2020 r. 
 

8. Kryterium oceny ofert; 

 
o Cena (waga kryterium – 100%) 

 
9. Opis sposobu dokonywania oceny: 
 

- W ocenie ofert  uwzględniane są wyłącznie  oferty ważne. Kryterium ważności oferty uznaje się za 
spełnione, jeżeli jest ona kompletna, terminowa oraz jeżeli spełnia wszystkie warunki określone w 
dokumentacji postępowania przetargowego.  

- Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty. 

 - Ocena kryterium określana jest na zasadzie proporcjonalnej w odniesieniu do najkorzystniejszej 
wartości otrzymującej ocenę „5” liczonej wg wzoru: 

 

W przypadku kryterium najniższej wielkości (np. cena) 
(Najniższa wartość / Wartość oceniana) x 5 

 
 

Tabela 1. Zestawienie ocen wg przyjętego kryterium 
 

Rodzaj kryterium oceny Oferent 1 Oferent 2 Oferent 3 

Kryterium 1 
 

ocena w skali 
0-5 

ocena w skali 
0-5 

ocena w skali 
0-5 

 

Tabela 2. Zestawienie kompleksowe ocen uwzględniające wagi przyjęte w zapytaniu 
ofertowym. 

 

Rodzaj kryterium oceny Waga 
kryterium 

Oferent 1 Oferent 2 Oferent 3 

Kryterium  

 

0-100% waga x 
ocena 

waga x 
ocena 

waga x 
ocena 

Suma punktów  Suma 
punktów 

Suma 
punktów 

Suma 
punktów 

 
 - Podstawą oceny ofert oraz wyboru dostawcy jest uzyskanie sumarycznie najwyższej ilości punktów. 

 

10. Sposób przekazywania ofert: 
 

                                                 
2 Termin dostawy może ulec zmianie 
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 oferta powinna być złożona w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę 

sporządzenia, zawierać adres oferenta i jego dane kontaktowe, numer NIP, być podpisana przez 

osoby upoważnione i opatrzona ich pieczątką imienną, oraz zawierać odpis KRS lub 

zaświadczenie z CEIDG aktualne na dzień wysyłki oferty.  

Ofertę uważa się za prawidłowo doręczoną w przypadku: 
 

 złożenia jej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Zamówienie” na Kancelarii Ogólnej Spółki w 

Ropczycach ul. Przemysłowa 1 w godzinach 7.00 – 15.00 i złożenia podpisu potwierdzającego przez 

osobę składającą ofertę  w Dzienniku Korespondencji Przychodzącej,  

 

lub 
 

 przesłaniu jej za pośrednictwem poczty kurierskiej lub listem poleconym w godzinach 7.00 – 15.00 

na adres: Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce na 

Kancelarię Ogólną z zaznaczeniem „Zamówienie” 

 

11. Termin rozstrzygnięcia przetargu: 
 

do 11 września 2020 r. 
 

12. Osoby do kontaktu w Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.: 
 

-Zelik Wiesław - tel.(+48) 17 22 29 409 - adres mailowy: wieslaw.zelik@ropczyce.com.pl 
 

-Jacek Łukasz - tel.(+48) 17 22 29 637 - adres mailowy: Lukasz.Jacek@ropczyce.com.pl 

 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
16. Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. informują, że zastrzegają sobie prawo do unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny. 

17. „Regulaminie przeprowadzania przetargów POiR” umieszczonym jest na stronie internetowej Zakładów 

Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. - www.ropczyce.com.pl 

18. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

 

mailto:wieslaw.zelik@ropczyce.com.pl
mailto:Lukasz.Jacek@ropczyce.com.pl
http://www.ropczyce.com.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 39. 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI OFERENTA DO ZREALIZOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 39. 

 

 

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa 
i adres siedziby) spełnia poniższe warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do terminowego wykonania zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz 

wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej 

nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 
 
……………………………………………………. …………………………………………………… 
Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka* 
 

 
 
 
 
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 39. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM NR 39. 

 
 
 

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem 

a Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % 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.  

 
 
 

 
 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, 
pieczątka* 
 

 
 
 
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 39. 

 

 
 

Formularz ofertowy 

 

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 39 z dnia 25-08-2020 r. dotyczące Nabycia 

oprogramowania. 

 

1. Dane oferenta: 

a. Nazwa: ………………………………………………………………………….. 

b. Adres siedziby: ……………………………………………………………… 

c. NIP: ………………………………………………………………………………. 

d. REGON: ………………………………………………………………………… 

e. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………… 

telefon: ………………………………………………………………………….. 

adres e-mail: …………………………………………………………………. 

 
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie: 
 

 Cena Słownie 

Wartość netto   

Wartość VAT (23 %)   

Wartość brutto   

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie 

odrzucona. 

5. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
……..*, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

 

 

 
 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, 
pieczątka* 
 
 
 

 
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 
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 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 39. 

 

 
Przedmiotem zapytania jest : „Nabycie oprogramowania do projektowania elementów 
konstrukcyjnych”, CVP 48321000-4 : 5 licencji na 3 lata pakietu programów typu CAD 
umożliwiających: 
 
 

1. Oferowane oprogramowanie musi być zgodne z użytkowanym przez Zakłady Magnezytowe 
„ROPCZYCE” S.A. oprogramowaniem Autodesk Inventor i Autodesk AutoCad. 
 

2. Jedna nowa licencja oprogramowania Autodesk AutoCad. 

 projektowanie elementów konstrukcyjnych 2D 

 projektowanie elementów konstrukcyjnych i mechanicznych 3D 

 projektowania i kreślenia elementów mechanicznych zawierającego gotowa bibliotekę 

 znormalizowanych części i narzędzi. 

 współpracę zakupionego programu z najpopularniejszymi na rynku programami 

wspierającymi obliczenia inżynierskie CAE 
 

3. Trzy nowe licencje Autodesk AutoCad LT 

 projektowanie elementów konstrukcyjnych 2D 

 współpracę zakupionego programu z najpopularniejszymi na rynku programami 

wspierającymi obliczenia inżynierskie CAE 

 

4. Jedna nowa licencja Product Design & Manufacturing Collection 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ILEKROĆ W DOKUMENTACJI OPISUJĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ 
ODNIESIENIE DO ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB POCHODZENIA, 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE OPISYWANYM 

GWARANTUJĄCE PARAMETRY NIE GORSZE NIŻ OKREŚLONO W W/W DOKUMENTACJI. 
OFERENT POWOŁUJĄCY SIĘ NA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE JEST ZOBOWIĄZANY 

WYKAZAĆ, ŻE OFEROWANE PRZEZ NIEGO OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA WYMAGANIA 
OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 


