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Grudziądz, 09.02.2017 

 

Epros sp. z o.o., sp. k.  

Ul. Powstańców Wielkopolskich 17 

86-300 Grudziądz 

 

 

 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert do dnia 02-03-2017 

 

Nazwa zamawiającego 

EPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 

 

Treść ogłoszenia  

W związku z realizacją projektu nr POIR.03.02.02-00-0097/16 zwracamy się z prośbą o 

przedstawienie oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie do 

projektowania komputerowego umożliwiającego jednoczesne określenie wymagań 

technologicznych i procesowych. 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

- osobiście lub kurierem w siedzibie firmy – Epros Sp. z o.o., Sp. k. Ul. Powstańców 

Wielkopolskich 17, 86-300 Grudziądz 

- pocztą elektroniczną na adres: artur@epros.pl  

- Pocztą Polską - Epros Sp. z o.o., Sp. k. Ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 86-300 

Grudziądz 

 

Za datę dostarczenia uważa się: 

- w przypadku dostarczenia osobiście lub kurierem – data wpływu do Epros Sp. z o.o., Sp. k. 

- w przypadku poczty elektronicznej – data otrzymania wiadomości e-mail przez Epros Sp. z 

o.o., Sp. k.  

- w przypadku Poczty Polskiej – data nadania; 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

artur@epros.pl 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Artur Prosotowicz 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

601 656 879 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie do projektowania 

komputerowego umożliwiającego jednoczesne określenie wymagań technologicznych i 

procesowych 

 

Kategoria ogłoszenia 

mailto:artur@epros.pl
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Dostawy 

 

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Grudziądz Miejscowość: Grudziądz 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór i dostawa wartości niematerialnych i prawnych – 

oprogramowanie do projektowania omputerowego umożliwiającego jednoczesne określenie 

wymagań technologicznych i procesowych. Dostawa ma na celu prawidłową realizację 

projektu w zakresie funkcjonowania oprogramowania bezpośrednio związanego z 

innowacyjnym procesem produkcyjnym. 

 

Przedmiot zamówienia 

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie do projektowania 

komputerowego umożliwiającego jednoczesne określenie wymagań technologicznych i 

procesowych 

 

Wymogi w zakresie parametrów technicznych/funkcjonalności: 

 

1. Projektowanie różnorodnych pod względem formy, kształtu, wymiaru, elementów 

uszlachetniających i wykończeniowych opakowań; 

2. Edycja istniejących projektów; 

3. Obsługa bibliotek projektów opakowaniowych w tym FEFCO, ECMA oraz ich niezależne 

skalowanie; 

4. Tworzenie własnych bibliotek projektów; 

5. Adaptacja projektów pochodzących ze zestandaryzowanych bibliotek do 

zindywidualizowanych wymagań i nietypowych potrzeb; 

6. Sterowanie ploterem tnącym; 

7. Projektowanie wykrojników w oparciu o projekt opakowania; 

8. Obsługa formatów .cff, .dxf, .ai, .eps., .pdf; 

9. Symulacje 3D dla projektów opakowań oraz eksport modelu 3d do formatu .pdf; 

10. Import grafik na siatkę opakowania, symulacje perspektywiczne, obrazowanie 

trójwymiarowe; 

11. Możliwość importu plików w formatach .stl, .u3d, obj; 

12. Współpraca z Adobe Illustrator i możliwość dopasowania elementów opakowania  

do opracowywanej grafiki; 

13. Projektowanie i optymalizacja układu arkusza z rozmieszczeniem elementów składowych; 

14. Obliczanie pakowania dla wyrobów gotowych uwzględniające parametry techniczne i 

technologiczne opakowań oraz uwarunkowania procesowe i warunki zlecenia; 

15. Obliczanie wagi wyrobów z uwzględnieniem odpadów procesowych  

i produkcyjnych; 

16. Obliczanie wagi w oparciu o warunki zlecenia umożliwiające optymalizację środków 

transportu; 
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17. Kalkulacje kosztów wytworzenia i optymalizacja przebiegu procesów; 

18. Generowanie szczegółowych danych procesowych i technologicznych dla poszczególnych 

projektów w tym tworzenie procesowych kart technologicznych; 

19. Generowanie zapotrzebowania materiałowego zgodnie z projektem technologicznym 

opakowania; 

20. Generowanie zapotrzebowania narzędziowego zgodnie z projektem technologicznym 

opakowania. 

 

Kod CPV 

48000000-8 

Nazwa kodu CPV 

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

nie dotyczy 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin składania ofert - 02.03.2017 

Termin wyboru oferty - 10.03.2017 

Publikacja protokołu z wyboru oferty - 17.03.2017 

 

Załączniki 

Brak załączników 

 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie do Epros Sp. z o.o., Sp.k oferty 

stanowiącej odpowiedź na zapytanie, w terminie określonym w zapytaniu; 

2. Oferent zapewni instalację, konfigurację oraz wsparcie techniczne przedmiotowego 

oprogramowania. 

3. Oferent powinien wykazać się uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub 

czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. 

4. Do oferty należy załączyć pełną specyfikację przedmiotowego oprogramowania. 

5. Ocena uzyskanych ofert przebiegać będzie w oparciu o określone kryteria wyboru oceny; 

 

Dodatkowe warunki 

- Epros Sp. z o.o., Sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego bez 

podania przyczyny; 

Warunki zmiany umowy 

- Epros Sp. z o.o., Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów umowy zawartej wskutek 

postępowania ofertowego, na podstawie powstania sytuacji niezależnych od Zamawiającego i 

Wykonawcy, bez konieczności ogłaszania kolejnego zapytania ofertowego. 

 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
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Cena całkowita netto – najniższa =6pkt (waga 60%); 

Punkty w ramach kryterium „cena całkowita netto” będą przyznawane wg następującej 

formy: 

(cena najniższa w zbiorze/ cena oferty rozpatrywanej) * 100 * 60% 

Termin dostawy i wdrożenia – do 12 miesięcy =2pkt (waga 20%); 

Punkty w ramach kryterium „termin dostawy i wdrożenia” będą przyznawane wg następującej 

formy: 

(2 pkt za najkorzystniejszy termin/ 2 pkt za najkorzystniejszy termin lub 1 pkt za drugi 

najkorzystniejszy termin lub 0pkt za kolejne terminy) * 100 * 20% 

Najkorzystniejszy okres i koszty gwarancji, uaktualnienia oprogramowania oraz zdalnego 

wsparcia = 2 pkt (waga 20%). 

Punkty w ramach kryterium „cena całkowita netto” będą przyznawane wg następującej 

formy: 

(2 pkt za najkorzystniejsze warunki w ramach kryterium/ 2pkt za najkorzystniejsze warunki w 

ramach kryterium lub 1 pkt za najkorzystniejsze warunki w ramach kryterium lub 0pkt 

kolejne warunki) * 100 * 20% 

 

Wykluczenia 

- z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane (osobowo lub kapitałowo) z 

firmą Epros Sp. z o.o., Sp.k. 

 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

EPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA 

Adres 

Powstańców Wielkopolskich 17 

86-300 Grudziądz, kujawsko-pomorskie , Grudziądz 

NIP 

8762458405 

 

Tytuł projektu 

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań nowej generacji dla branży 

motoryzacyjnej. 

 

Numer projektu 

POIR.03.02.02-00-0097/16-00 


