
Dostawa 1 szt. nowego oprogramowania SolidWorks Standard, 1 szt. nowego oprogramowania SolidWorks PDM Profesional CAD Editor wraz z 
usługą ich utrzymania (opieka techniczna i aktualizacje) do dnia 30.06.2022 r. oraz trzyletniej usługi utrzymania licencji SolidWorks + SolidCAM  
będących  w posiadaniu JZR Sp. z o.o. 

Jastrzębie-Zdrój, dnia  29.08.2019 r. 
 

 

 

Informacja dla Oferenta 
 

na dostawę 1 szt. nowego oprogramowania SolidWorks Standard, 1 szt. 

nowego oprogramowania SolidWorks PDM Profesional CAD Editor wraz 

z usługą ich utrzymania (opieka techniczna i aktualizacje) do dnia 

30.06.2022 r. oraz trzyletnią usługę utrzymania licencji SolidWorks + 

SolidCAM  będących  w posiadaniu JZR Sp. z o.o. 

 

Nr przetargu: 111/TPP/2019 

 
1. Przedmiot przetargu obejmuje: 

1.1. Dostawę: 

a) 1 szt. licencji wieczystej oprogramowania SolidWorks Standard,  

b) 1 szt. licencji wieczystej oprogramowania SolidWorks PDM Profesional CAD Editor  

wraz z usługą ich utrzymania do dnia 30.06.2022 r.  

1.2. Trzyletnią usługę utrzymania licencji SolidWorks + SolidCAM zgodnie z Informacją dla 

Oferenta. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z „Regulaminem postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi 

i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju” 

obowiązującym od dnia 01.01.2012 r. 
 

3. Wymagania  
Zamawiający wymaga, by Dostawca był autoryzowanych przez producenta oprogramowania     

dystrybutorem SolidWorks. 

 

4. Warunki płatności 

Przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.  

 

5. Termin realizacji 

Termin dostawy nie przekroczy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

 

    

6. Informacje o przetargu 

 Zapytania w zakresie przetargu należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:   

tpp@jzr.pl  

 

7. Tryb składania ofert 
 

a) Ofertę w jednej zaklejonej i opieczętowanej pieczątką firmową Oferenta kopercie, wyłącznie  

z nazwą i adresem Zamawiającego, firmy składającej ofertę i dopiskiem „Przetarg 
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nieograniczony – dostawa 1 szt. nowego oprogramowania SolidWorks Standard, 1 szt. 

nowego oprogramowania SolidWorks PDM Profesional CAD Editor wraz z usługą ich 

utrzymania (opieka techniczna i aktualizacje) do dnia 30.06.2022 r. oraz trzyletnia usługa 

utrzymania licencji SolidWorks + SolidCAM  będących  w posiadaniu JZR Sp. z o.o.” 

należy złożyć w siedzibie Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., (Kancelaria – pok. 

nr 4) 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4 w terminie do 30.09.2019 r. godz. 11.00 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.09.2019 r. o godzinie 12.00 

b) Oferta powinna być złożona przez Oferenta w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. 

c) Przyjmujący oferty odmawia przyjęcia kopert z ofertami noszących ślady naruszenia oraz 

opisanych niezgodnie z postanowieniami punktu: 7a)  niniejszej Informacji dla Oferenta. 

d) Okres ważności oferty: 30 dni z zastrzeżeniem, że minimalny okres ważności oferty 

rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zakończenia 

przetargu. 

e) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

f) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. 

g) Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta. W przypadku Oferenta zagranicznego ww. dokumenty powinny być przetłumaczone 

na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

h) W sytuacji podpisania oferty przez osoby nie ujęte we właściwym rejestrze albo zaświadczeniu 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć 

oryginał pełnomocnictwa. 

 

8. Informacje ogólne dotyczące składania ofert 
 

8.1. Oferta powinna zawierać: 

 

Cenę netto za przedmiot przetargu podaną w PLN. 

 

8.2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy  

b) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

c) odpisy stosownych zezwoleń, atestów, rekomendacji, referencji itp. wskazujących,  

że dany Oferent gwarantuje wymaganą jakość dostawy i wykonania przedmiotu przetargu, 

9. Wadium 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
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10. Określenie kryteriów oceny ofert 

 

Kryterium oceny ofert: 100 %  cena netto 

11. Zasady rozpatrywania ofert 

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi na podstawie § 28 „Regulaminu postępowania przetargowego oraz 

zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach 

Remontowych Sp. z o.o.” w Jastrzębiu - Zdroju, obowiązującego od dnia 01.01.2012 r. 

 

 

12. Informacje ogólne 

1. Oferta nie podlega zwrotowi. 

2. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem oferty przetargowej i udziałem w postępowaniu 

przetargowym, Oferent ponosi na swój własny koszt. 

3. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa. 

4. Postępowanie przetargowe jest poufne. 

5. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-  swobodnego wyboru oferty,  

- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyn.  

7. Treść „Regulaminu postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi 

i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu - Zdroju”                  

obowiązującego od dnia  01.01.2012 r. dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego – 

www.jzr.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Informacji dla Oferenta 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

http://www.jzr.pl/
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OPRACOWAŁ:              

 

 

 

    ..............................................                   

            

 

 

SPRAWDZIŁ: 

 

 

 

  

 

…………………………… ………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 

 


