
 

 

Nysa, 11 czerwca 2015r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. 
 

 

2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa 
NIP: 753-15-45-405, REGON: 531192184 
 
 

W związku z realizacją projektu „Zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania dla 

przedsiębiorstwa 2B Sp. z o.o. w Nysie” współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013:  

 

Oś priorytetowa: RPOP.01.00.00 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. 

Działanie:   RPOP.01.01.00 Rozwój przedsiębiorczości. 

Poddziałanie:   RPOP.01.01.02 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach. 

 

 

Zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu: 
 

 1. Oprogramowanie SolidWorks z dodatkowymi modułami lub równoważne, w pełni kompatybilne: 

 

 a) SolidWorks Standard – licencja oprogramowania CAD 3D lub równoważne, 

 b) Subskrypcja SolidWorks Standard – roczna aktualizacja z opieką techniczną lub równoważne, 

 c) SolidWorks Simulation Standard – licencja oprogramowania CAE lub równoważne, 

 d) SolidWorks Simulation Standard - roczna aktualizacja z opieką techniczną lub równoważne, 

 e) SolidWorks Flow Simulation – licencja oprogramowania CFD lub równoważne, 

 f) Subskrypcja SolidWorks Flow Simulation - roczna aktualizacja z opieką techniczną lub  

     równoważne. 

 

Wszystkie elementy powinny być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem SolidWorks ze względu 

na już posiadane oprogramowanie. 

 

 

I. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

 

Miejsce realizacji zamówienia: 

2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa 
 

Termin realizacji zamówienia: do 26 czerwca 2015 

 

 

II. Cena: 

 

Cena powinna być podana w PLN, w wartości netto oraz uwzględniać koszt transportu z dostawą do 

siedziby kupującego. 



 

 

III. Zawartość oferty: 

 

Oferta powinna zawierać: 

 

a) dane oferenta, 

b) datę sporządzenia, 

c) cenę przedmiotu zamówienia, 

d) opis przedmiotu zamówienia, 

e) producent urządzenia, 

f) termin ważności oferty, 

g) termin dostawy od dnia podpisania umowy. 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/ lub opatrzona pieczątką firmową 

oraz podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA: 20 czerwca 2015 
 

Oferta powinna być ważna minimum do: 26 czerwca 2015r. 
 

 

IV. Miejsce, sposób, termin składania ofert: 

 

Oferty prosimy składać: 

 

1. Osobiście w siedzibie firmy: 

 

2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa 
 

lub 

 

2. Drogą pocztową na adres (liczy się data wpływu oferty do siedziby kupującego): 

 

2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa 
 

lub  

 

3. Drogą elektroniczną na adres: 

 

2b@2b.com.pl 

bea15@tlen.pl 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie firmy, w miejscu publicznie 

dostępnym. 

 

 

V. Rozstrzygnięcie/ wybór oferty:  

 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony o wybraniu jego oferty drogą elektroniczną oraz pocztową. 

 

 

VI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień: 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Bogdan Juralewicz,  

e-mail: 2b@2b.com.pl; tel. 509-205-585. 

 



 

VII. Kryterium wyboru oferty: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

a) cena całkowita netto i brutto 
 

� cena – 80% 

� wartość techniczna – 20% 

 

 

RAZEM 100 % 
 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę  

z wybranym dostawcą. Umowa zostanie przesłana drogą elektroniczną oraz potwierdzona drogą 

pocztową. 

 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście 

rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście). 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu 

 

Bogdan Juralewicz 
 

 


