
Młodochów. 25.11.2019 r. 

ROZEZNANIE RYNKU 2/2019. 

Zamawiający:  

EKOLINIA Mariusz Mieszkowicz  

Młodochów 15A 

39-307 Gawłuszowice 

NIP: 8171021148 

 

Dotyczy umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-18-0001/19-00 z dnia 14.10.2019 r. 

realizująca projekt pn. „Urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych poprawiające jakość 

recyklatu i trwałość ciągu technologicznego”, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek, 

umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. "Zakup licencji oprogramowania CAD – 2 

szt.". 

Rodzaj zamówienia: Dostawy  

Kod CPV: 

• 48321000-4 – Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego 

komputerowo (CAD)  

Zapytanie ofertowe w związku z przeprowadzeniem rozeznania rynku, którego przedmiotem 

jest zakup, dostawa i uruchomienie/instalacja: 

1. Oprogramowanie CAD – licencja – 2 szt.  

Wyżej wymienione wymagania stanowią minimalne oczekiwania Zamawiającego, które 

Dostawca musi spełnić, a ponad to: 

1. Dostarczone licencje muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego kanału 

sprzedaży producenta na rynek polski oraz powinny być dopuszczone do obrotu na 

terytorium Unii Europejskiej. 

2. W cenie oferowanego oprogramowania proszę o zawarcie instalacji i uruchomienie w 

siedzibie Zamawiającego.  

 

Termin realizacji zamówienia: 10.01.2020 r.  

Oferent musi spełnić następujące kryteria:  

1. Prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok, a jeżeli okres działalności jest krótszy, 

o w tym czasie zrealizował co najmniej 2 dostawy tożsame lub zbliżone do oferowanego. 

2. Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa. 

3. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 



4. Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadania inwestycyjnego. 

 

Sposób składania oferty: 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na adres: EKOLINIA Mariusz Mieszkowicz, Młodochów 15A, 39-307 Gawłuszowice, a 

także drogą mailową na adres: biuro@ekolinia.net do dnia 10.12.2019 r.  

Ocena oferty: 

Kryterium oceny oferty będzie wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za zakup 

oprogramowania, tj. oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego z najniższą 

oferowaną ceną wygrywa.  

Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe 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 Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności 

na: 

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 

2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.  

3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika. 

4. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy, w szczególności 

pozostawanie 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. 

 

Warunki płatności:  

Podstawą zapłaty za oprogramowanie będzie końcowa faktura VAT z odroczonym 14-

dniowym terminem zapłaty, dostarczona przez Dostawcę w terminie 14 dni od dnia 

wystawienia faktury. 

 

Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym: 

Osobami wyznaczonymi do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych 

są następujący przedstawiciele Zamawiającego: 

• Małgorzata Mieszkowicz - tel. 661 925 234 


