
 

1 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA CENOWEGO 
z dnia 06/04/2018, l.dz. 01_04_2018_RPO_1_5_1_Alkaz 

w ramach projektu " Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie ALKAZ " 

Projekt realizowany w ramach: 
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Rozeznanie cenowe związane z dostawą, 
oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: 
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne - 48000000-8 
Kody zbliżone: 
Usługi w zakresie wsparcia systemu - 72253200-5 
Usługi w zakresie oprogramowania - 72260000-5 
Usługi w zakresie wsparcia technicznego - 72611000-6 

Zamawiający:  
 

Alkaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
ul. Żelazna 8, 10 - 419 Olsztyn 

Osoba do kontaktu: Paweł Wołodkowicz, tel.   602 727 288 ,  
e-mail:  pawel.wolodkowicz@alkaz.pl 

Miejsce składania ofert:  Oferty prosimy wysłać  na adres e-mail: pawel.wolodkowicz@alkaz.pl 

Termin składania ofert: Do 16.04.2018, godz. 10.00 
Oferty prosimy składać na Formularzu ofertowym, Załącznik nr 1. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel rozeznania rynku: Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu wyłącznie określenie rynkowej wartości 
(ceny) przedmiotu zamówienia.  

Nazwa nadana zamówieniu 
przez zamawiającego: 

Dostawa  aktualizacji oprogramowania ZW3D. 

Rodzaj zamówienia: Dostawa. 

Określenie przedmiotu 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
aktualizacji oprogramowania ZW3D – zintegrowany system CAD/CAM wersja 
2014 Professional do wersja 2018 Professional. 
Liczba posiadanych licencji podlegających aktualizacji: 4 sztuk/stanowisko 
 
Informacje dodatkowe: 
W przypadku, gdy w  opisie przedmiotu zamówienia znajdą zastosowanie znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.  Podane nazwy 
własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie zobrazowaniu 
parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych, o parametrach nie gorszych od wskazanych przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym jest 
obowiązany w treści oferty albo w załączniku do niej wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

Miejsce dostawy: Alkaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
ul. Żelazna 8, 10 - 419 Olsztyn 

Termin realizacji: Do 30 dni od daty dokonania zamówienia 
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Oczekiwany termin gwarancji: - 

Kryteria wyboru brane pod 

uwagę: 

100% cena 

II. Podstawa i tryb postępowania : 

Zamówienie poniżej 50 tyś. zł netto, rozeznanie rynku. 
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu wyłącznie określenie wartości zlecenia. 

III. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 


