POZNAŃ , 2018-07-31
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
B3D SPÓŁKA CYWILNA
Wspólna 28
62-110 Damasławek
NIP: 766 199 39 41
Osoba prowadząca Paweł Woźniak, tel. 883 924 100, email: b3d@b3d.om.pl

Rodzaj zamówienia: Oprogramowanie do kontroli wymiarowej w projektach 3D

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Oprogramowanie do kontroli wymiarowej w projektach 3D umożliwiające porównanie uprzednio
zeskanowanego obiektu poprzez kontrolę jakości obiektu rzeczywistego z modelem 3D.
Zakres : Polyworks Inspector Standard
Dostarczenie oprogramowania zgodnie z opisem i warunkami przetargowymi:
a) Polska wersja językowa.
b) Wbudowane środowisko SPC pozwalające na wykonywanie obliczeń statystycznych dla serii
pomiarowych.
c) Import modeli CAD z formatów IGES i STEP,
d) Wbudowana funkcja kontroli GD&T zmierzonych elementów (zgodnie z normą ASME i ISO).
e) Możliwość wykonywania zapisanej procedury oraz automatyzacji procesów za pomocą makr i
skryptów.
f) Zabezpieczenie licencji w formie klucza sprzętowego USB.
g) 12- miesięczny okres wsparcia technicznego i aktualizacji.
h) Proces pomiarowy może być przygotowywany w trybie ”online” jak i „offline” bez
konieczności podłączania instrumentu pomiarowego.
i) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
j) Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
k) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
l) Możliwość pomiaru stykowego.
m) Możliwość pomiaru skanującego.
n) Możliwość pisania makr i skryptów.
o) Dożywotnia licencja oprogramowania metrologicznego.
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Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w ujęciu procentowym (%)
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
•

cena netto: waga 50%
Sposób przyznawania punktacji:
(cena netto najniższa spośród ważnych ofert / cena netto badanej oferty) x 50 = liczba punktów

•

doświadczenie: waga 20%
Ocena na zasadzie spełnia/nie spełnia wymagań tzn. 0 lub 20 pkt.

•

zdolność do udzielenia pomocy technicznej w siedzibie zamawiającego: waga 20%
Ocena na zasadzie spełnia/nie spełnia wymagań tzn. 0 lub 20 pkt.

•

termin dostawy: waga 10%
Ocena na zasadzie do 7 dni 10 pkt. Powyżej 0 pkt.

Specyfikacja istotnych warunków
•

Termin dostawy oprogramowania – 7 dni roboczych,

•

Zdolność do udzielenia pomocy technicznej w siedzibie
zamawiającego w czasie
nieprzekraczającym 3 godzin od momentu zgłoszenia problemu technicznego – mierzone
odległością głównej siedziby dostawcy – max do 175 km od siedziby zamawiającego.
12- miesięczny okres wsparcia technicznego i aktualizacji.
Dostawca musi posiadać co najmniej 10 osób pracujących w dziale wsparcia klienta

•
•

Warunki udziału w przetargu:
-Przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostawie oprogramowania do kontroli jakości w przemyśle
-przedsiębiorstwa posiadające oficjalną dystrybucje oprogramowania
-Przedsiębiorstwa posiadające min. 10 letnie doświadczenie w współpracy z jednostkami kontroli jakości w
różnych podmiotach z branży produkcyjnej.

Miejsce i termin składania ofert:

Termin do 08.08.2018
Miejsce: osobiście, pocztą tradycyjną na adres B3D s.c. ul.Pokrzywno 3A , 61-315 Poznań lub mailowo
na adres b3d@b3d.com.pl

B3D s.c.

ul. Wspólna 28, 62-110 Damasławek, NIP 766-199-39-41,
Biuro Handlowe : ul. Pokrzywno 3A,
61-315 Poznań, tel. +48 730 323 233, email : b3d@b3d.com.pl | www.b3d.com.pl | www.linelaser.pl | www.outlet3d.eu

Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego w dniu 08.08.2018 godzina 13-00

Termin związania ofertą : 30 dni

UWAGI:
Przetarg może być unieważniony w przypadku nie uzyskania minimum 2 ofert, jak również zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania konkretnego powodu.
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