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Zapytanie ofertowe

- przedmiot zapytania:
Dostawa pakietow oprogramowania specjalistycznego: ArCADia TERMO STD - 13 licencji oraz

Wymarzony Ogrod 3.0- 13 licencji
- opis przedmiotu zapytania zawarto w punkcie 3,
- w ramach projektu ..Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Bialostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Os
Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Dziatenie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW
1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29
pazdziernika 2009

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w zfotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajqcy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Bialystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Centrum Nowoczesnego Ksztalcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczelni
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

ArCADia TERMO STD - 13 licencji
• Obliczenie swiadectwa wg rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.
• Obliczenie Zapotrzebowania na ciepto pomieszczen wg norm PN-EN 12831:2006.
• Obliczenie swiadectwa dla grup zawierajqcych wiecej niz jedna. funkcje budynku EPm.
• Wspotpraca z programami: AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START.
• Obliczenie Wspotczynnika przenikania ciepta U przegrod wg normy PN-EN ISO 6946:2008.
• Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na ciepto budynku wg norm PN-EN ISO

13790:2009.
• Obliczenie Strumienia powietrza wentylacyjnego wg normy PN-B 03430/A23:2000.
• Obliczenie Mostkow cieplnych wg normy PN-EN ISO 14683:2001 i PN-EN ISO 14683:2008.
• Obliczenie Wymiany ciepJa przez grunt.
• Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na chlod (Qc, nd) wg PN-EN 13790:2009.
• Obliczenie Temperatury i Wskaznika obnizenia temperatury btr pomieszczeii nieogrzewanych

i/lub niechbdzonych wg PN-EN 13789
• Obliczenie Przegrod niejednorodnych, wspotezynnika przenikania przegrod szklanych.
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• Obliczenie Strumienia infiltracji uzaleznionego od proby szczelnosci dla wentylacji
grawitacyjnej.

• Obliczenie Rzeczywistego czasu trwania sezonu grzewczego i chlodu.
• Mozliwosc wprowadzanie wielu zrodel ogrzewania, cieptej wody, chtodzenia i oswietlenia.
• Mozliwosc generowania raportow obliczeniowych w formacie RTF, ktore 53 wykonane

zgodnie ze wzorami zawartymi w rozporz^dzeniach Ministra Infrastruktury i w normach.
• Mozliwosc stworzenia przez uzytkownika wtasnej biblioteki uzywanych przegrod, mostkow

cieplnych, wspotczynnikow potrzebnych do obliczeri certyfikatu oraz urz^dzeri c.o., c.w.u,
chlodu i oswietlenia uzywanych w wielu projektach.

Gwarancja 12 miesi$cy na nosnik

Wymarzony Ogrod 3.0
• Tryb projektowy 2D:
• maksymalna wielkosc dziatki 1000x1000m;
• dowolne ksztattowanie terenu dziatki w edytorze wysokosci (rzezba terenu) - mozliwosc

robienia depresji;
• mozliwosc wstawiania: ptotu, muru, zywoptotu - rozne tekstury, dowolne okreslanie wysokosci

i szerokosci;
• wstawianie pojedynczych roslin, grz^dek, czy rzedow roslin z bazy danych zawierajqcej ponad

7000 roslin;
• szczegotowy opis znajduj^cych sie w bazie roslin (kraj pochodzenia, wielkosc, strefa

klimatyczna, kolor lisci i kwiatow, wilgotnosc podtoza, mrozoodpornosc, itp.);
• wyszukiwanie roslin wedJug prawie wszystkich kryteriow z bazy danych;
• biblioteka obiektow zawieraj^ca: ponad 150 przyktadowych domow i ponad 350 obiektow

ogrodowych tj.:, meble ogrodowe, akcesoria ogrodowe, stawy, oczka, wodne, baseny, itp;
• edycja gabarytow obiektow;
• drukowanie projektu 2D;
• import obiektow VRML z programu ArCon+;
• animacja wzrostu roslin;
• okno podgl^du 3D w trybie projektowania;
• animacja wzrostu roslin;
• grupowanie obiektow z mozliwoscia^ ich przesuwania, kasowania, klonowania;
• ustawianie kamery w trybie projektowania;
• wydruk planu i listy ze wstawionymi do projektu roslinami - mozliwosc wyboru polskich i

lacihskich nazw roslin;
• nowe tekstury o wyzszej rozdzielczosci do ponad 1000 roslin;
• lokalny i globalny uklad wspoJrzednych;
• Tryb podglqdu 3D:
• wizualizacja projektu w 3D;
• wirtualny spacer;
• rozne ujecia kamery, widok z pozycji obserwatora;
• wyswietlanie siatki terenu;
• wybor tekstur terenu;
• animowane niebo;
• animacja wzrostu roslin;
• prezentacja ponad 1000 roslin w roznych porach roku;

Gwarancja 12 miesi$cy na nosnik
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I. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowi^zany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po
przecinku.

II. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty:

•
Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie sie kierowat nastepuja_cymi kryteriami:
^ kryterium: cena - waga 100 %

I I I . Termin realizacji zamowienia:

7 dni od daty podpisania umowy

IV. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia:
29.06.2012r.

do godz. 8.00 w zamknietej kopercie (zapieczetowanej w sposob gwarantuja/;y zachowanie w
poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaj^cej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15 -
351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A pok. 08 - Dziat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej z dopiskiem:

,,Oferta dotyczy zapytania: Dostawa pakietow oprogramowania specjalistycznego: ArCADia TERMO
STD - 13 licencji oraz Wymarzony Ogrod 3.0-13 licencji; sygn. RO-230.083/5/2012 w ramach
projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferty, ktore wptyna^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert
beda^ odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersji elektronicznej

V. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:

Oferta musi bye podpisana przez osob§ upowaznion^ do reprezentowania firmy, zgodnie z forma,
reprezentacji oferenta okreslona. w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy
organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierac nastepuj^ce dokumenty:
Oferty cenowq - zat. nr 1

VI. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygniete nie pozniej niz w dniu 29.06.2012r. do godz. 9.00.
O wynikach postepowania jego uczestnicy zostana^ poinformowani droga. faxowa. lub mallow^
najpozniej w nastepnym dniu roboczym do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu
wybranego w wyniku rozstrzygniecia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji
zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

-
Biatystok, 20 czerwca 2012r.

Zatwierdzit i podpisat:

Koord^natOi Projektu
8

litechniki Bialastackiej"
Poiski Wschodniej

-00s
'. Wa/iA?mar Szabtowski
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Dot. postep. RO-230.083/5/2012

Zatejcznik nr 1

O F E R T A
Ja/My nizej podpisani

z siedziba;

sMadamy niniejsz^ ofert? dotycza^ca. zapytania: Dosfawa pakietow oprogramowania
specjalistycznego: ArCADia TERMO STD - 13 licencji oraz Wymarzony Ogrod 3.0-13 licencji
w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Kszfa/cen/a Politechniki Biaiostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferujemy:

doktadna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu
• '

za cen$ netto: zt,
plus podatek VAT zl

tj. cena brutto zl
stownie:...

Termin realizacji zamowienia - 7 dni od daty podpisania umowy
-

miejscowosc i data

Pieczec i pod pis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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