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INSTYTUT ENERGETYKI 
  Instytut Badawczy 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
tel. 22 3451200,  fax: 22 836 6363,  www.ien.com.pl 

NIP 525-00-08-761;   Regon 000020586;   KRS 0000088963 

 
 

Warszawa, dnia 21.10.2020 r. 
 

Instytut Energetyki Instytut Badawczy 

zaprasza 

do składania ofert na zakup usługi utrzymania pakietu SolidWorks. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

1. KOD CPV - 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego 
komputerowo (CAD). 

2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 20-to miesięcznej Subskrypcji Usługi Utrzymania 
posiadanego przez Instytut Energetyki pakietu licencji sieciowych obejmującego:  

- SolidWorks Premium – sztuk 3  

- SolidWorks Professional – sztuk 3  

- SolidWorks Standard – sztuk 1  

- SolidWorks Flow Simulation Standard – sztuk 1  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe usługi. 

 

II. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.10.2020 r. 

2. Subskrypcja Usługi Utrzymania powinna być widoczna na serwerze licencji firmy Dassault 
Systèmes SolidWorks Corporation (producenta oprogramowania SolidWorks) 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

 
IV. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie. 

 

l.p Kryterium Waga Liczba punktów 

a) Cena (Pc) 100 % 100 

Razem: 100 

 
a) Kryterium – cena (100%) 

 
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. 

Najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda 

następna odpowiednio zgodnie ze wzorem : 

 

Ilość punktów za cenę ( Pc ) obliczana będzie na podstawie wzoru:  
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                 najniższa cena występująca w ofertach   
Pc  =  ------------------------------------------------------   x 100 
   cena wskazana w rozpatrywanej ofercie 

 

gdzie:  Pc = punkty otrzymane w kryterium „Cena” 

Stosowana punktacja  0-100 pkt za kryterium. 
 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy która uzyska największą liczbę 

zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert. 
 

V. Miejsce oraz termin składania  ofert. 

1. Termin składania ofert upływa dnia 26 października  2020r. o godz. 10.00.  

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: krzysztof.jagiello@ien.com.pl  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia. 

3. Adresy kontaktowe: 

Instytut Energetyki, Dział Zamówień Publicznych, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 

fax:  22 836 63 63,   e-mail: zamowienia.publiczne@ien.com.pl 

4. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest 

       Krzysztof Jagiełło, tel. 797 905 199, e-mail: krzysztof.jagiello@ien.com.pl    
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