
Dostawa Licencji oprogramowania do sterowania frezarkq CNC

Sok6tka dn. 31 .08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiajgcego

Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b

Niepelnosprawnych,,Razem"

16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5

tel. l85l711 85 08, 691 303 669

wtzs oko lka@,gmai l.c o m

II. Szczeg6ty dotycz4ce zam6wienia - opis przedmiotu zamriwienia

Przedmiot zam6wienia na dostawg Licencji oprogramowania do sterowania frezark4 CNC.

Zamdwienie jest dofinansowane ze irodkdw PFRON projekt6w w ramach obszaru F
,,Programu wyrdwnywania rLznic migdzy regionami III", nantta projektu ,,Modernizacja
infrastruktury WTZ"

Przedmiot zam6wienia:

Lp. Nazwa I loSd FunkcjonalnoSd

Mach3 firmy Artsoft lub

16wnorvazny
I

Program steruj4cy maszynami CNC

2
Mach3 Addons firmy ArtSoft

lub r6wnowaZny

Dodatki do programu Mach3

Warunki dostawy:

1. Dostawa licencji oprogramowania do sterowania frezark4 CNC do siedziby

Zamawiajqcego: 16-100 Sokotka. ul. Pilsudskiego 5. W dniu dostawy WykonawcaprzekaZe

Zamawiajqcemu pliki licencji. Termin dostawy do dnia 20 grudnia 202h. w godz. 8:00-

l5:00. Dostawa w dni robocze.

III. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

1. Ofertg na zalqczonym Formularzu Ofertowym nalezy zlo2yc w siedzibie Stowarzyszenia Na

Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,Razem" 76-700 Sokotka, ul. Pilsudskiego 5 w terminie do

dnia 10.09.2021 r. do godz. 12.00 z dopiskiem Dostawa Licencji oprogramowania do

sterowania frezark4 CNC, w ramach projektu ,,Modernizacja infrastruktury WTZ".

Zamawiajqcy Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,Razem" l6-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5

l.



D os t sw a Lic encj i opr o gramow an i a do s t er ow an i a fr e z arkq C NC

2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami

oceny ofert:

a) celnazn^czenie 1007o - max. 100 pkt.

cena liczona wg nastgpuj4cego wzoru:

cena oferty z nainrLszq cenq

x 100: liczba punkt6w badanej oferty

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, kt6ry uzyska najwiEksz4 l4cznE liczbg punkt6w zostanie \zuana za

najkorzystniejsz4.

3. Zaoferowana cena powinna uwzglgdniad wykonanie wszystkich prac i czynnoSci oraz

zawierac wszelkie koszty zwiqzane z realizacj4 zam6wienia, Swiadczonego przez okres i na

warunkach okre6lonych w ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowi4zany jest do realizacji calego zam6wienia od dnia podpisania umowy

w terminie okreSlonym w umowie jednak nie p6zniej niz do dnia20.12.2021r.

5. Osob4 upowaZnion4 do kontakt6w z Wykonawcamr oraz wszelkich wyjaSnieri udziela

- Franciszek Bogdan, tel. 185/711 85 08, 691 303 669, email: wtzsokolka@gmail.com

6. Z wybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa uwzglgdniaj qca zapisy ZalqcznlkaNr fu

I Istotne postanowienia umowy.

Lista zalEcznik6w:

1. Formularz ofertowy

2. Istotne postanowienia umowy
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