
 

  

 

„PWP Jakość, rozwój i współpraca” 
Projekt współfinansowany ze środków budŜetu państwa oraz budŜetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 

 Zapytanie ofertowe     
24.VI.2015 

sygn. ZO-10/ZST/POKL9.2/15 

1. Zamawiający: 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
ul. Stołeczna 21; 15-879 Białystok 
tel. 85 742-12-13 fax 85 742-29-23 
www.zst.bialystok.pl  
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl  

reprezentowany przez: Tadeusza Halickiego - Dyrektora 

2. Forma postępowania:  
Zapytanie ofertowe 

3. Podstawa prawna: 
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.). 

4. Przedmiot zapytania: 

Zamawiający przewiduje przedłoŜenie ofert częściowych. 
 

I. Zakup i dostawa oprogramowania:  

Cz. 1. SolidEdge: 

Pakiet edukacyjny CAD-edukacja do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania 

CAD oparty o Solid Edge ST lub równowaŜny.  

Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 200 szkół 

technicznych) 

Bezterminowa licencja – dla minimum 20 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i  nauczyciela 

(z moŜliwością wykorzystania poza szkołą) 

Oprogramowanie  CAD 3D : 

-współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAM,   

-parametryczne,  

-tworzenie trójwymiarowych modeli 3D, 

-analiza w współzaleŜności geometrycznych, 

-analiza i symulowanie wzajemnych ruchów części, 

-generowanie dokumentacji 2D, 

-posiadanie trybu modelowania synchronicznego, 

- zestaw ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela 

Dodatkowo:  

Zestaw materiałów edukacyjnych i podręczników:   
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- ksiąŜka Piotr Szymczak, "Solid Edge" , Synchronous Technology 

 

Cz. 2. SinuTrain: 

Pakiet edukacyjny CNC-Edukacja do nauki programowania obrabiarek CNC oparty o 

SinuTrain lub równowaŜny   

Oprogramowanie na stanowiskach PC symulujące sterownik obrabiarki CNC w układzie 

graficznym realnego sterowania- praca jak na rzeczywistej maszynie wyposaŜonej w 

sterownik powszechnie uŜywany w przemyśle np. SINUMERIK lub równowaŜny: 

-UmoŜliwia naukę programowania obrabiarki w kodach ISO oraz dodatkowo w prostym 

systemie konwersacyjnym np. ShopMill/ShopTurn lub równowaŜnym ze zintegrowaną 

pomocą online. 

-Symulacja obróbki detalu, doboru narzędzi i z podglądem parametrów obróbki w 

identyczny sposób jak na sterowniku obrabiarki 

-Bezterminowa licencja (minimum 15 stanowisk z obsługą w języku polskim) posiadająca 

wersję  przeznaczoną do instalacji na komputerach ucznia i nauczyciela do uŜytku w domu 

-Opcjonalna moŜliwość podłączenia klawiatury szkoleniowej takiej jak na rzeczywistej 

maszynie  lub szkoleniowego panelu dotykowego. 

-MoŜliwość współpracy z systemami CAD, w tym import geometrii obrabiarki 

-MoŜliwość połączone w sieć stanowisk szkoleniowych i obrabiarki  CNC 

-Instrukcja obsługi w języku polskim 

-Zestaw ćwiczeń do przeprowadzenia na zajęciach z uczniami 

-Zestaw programów uzupełniających a w tym : Program doboru parametrów obróbki, 

Katalog obrabiarek sterowanych numerycznie, Katalog narzędzi skrawających, Katalog 

osprzętu dla obrabiarki sterowanej numerycznie 

-MoŜliwość pracy równieŜ Systemie MS Windows 7-64bity 

 

Cz. 3. EdgeCAM: 

Pakiet edukacyjny CAM-edukacja do nauki Komputerowego wspomagania Wytwarzania 

CAM oparty o EdgeCAM lub równowaŜny.  

Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 200 szkół 

technicznych) 

Bezterminowa licencja – dla minimum 20 stanowisk, wersja dla ucznia i  nauczyciela (z 

moŜliwością wykorzystania poza szkołą)  

Oprogramowanie  CAM 3D : 

-umoŜliwiające tworzenie programów na obrabiarki sterowane numerycznie na podstawie 



 ZO-10/ZST/POKL9.2/15 

 

Strona 3 z 5 

 

modelu 3D stworzonego w systemie CAD 

-współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAD,   

-posiadające symulator 3D prezentujący pracę obrabiarki. 

-analiza w kolizji narzędzia z materiałem 

-generowanie kodów NC dla obrabiarek 

-zestaw ćwiczeń i przykładów obróbczych 

Dodatkowo:  

Zestaw materiałów edukacyjnych i podręczników:   

- ksiąŜka wyd. NICOM, "EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania" 

 

Cz. 4. NXCAM: 

Opcjonalnie jako alternatywa do cz. 3 

 

Cz. 5. woodCAD|CAM: 

- MoŜliwość instalacji na 15-stu stanowiskach typu PC 

- Współpraca co najmniej z programem woodWOP 6.0 i systemem Simens 

- Projektowanie mebli z moŜliwością symulacji procesu wytwarzania na obrabiarkach CNC 

- MoŜliwość symulacji operacji obróbczych pod względem: 

o   wyboru obrabiarki i oprzyrządowania do operacji, 

o    kompletowania magazynu narzędzi, 

o   Zaplanowania pola obróbczego i parametrów obróbki 

o   Wizualizacja procesu na symulacji komputerowej(bez ograniczeń ilości otwarć) 

- MoŜliwość rozszerzenia katalogu obrabiarek i narzędzi 

- MoŜliwość współpracy i programowania obrabiarek edukacyjnych i/lub zbudowanych 

przez uczniów w ramach zajęć edukacyjnych 

- Przyjazne i intuicyjne środowisko pracy 

- Szkolenie kadry nauczycielskiej 

- Serwis IT 

 

II.  Dostawa niezbędnej dokumentacji do siedziby Zamawiającego. 

III.  Wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotowego zapytania leŜą po stronie 
Wykonawcy. 

5. Oferta winna zostać złoŜona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Zasady udzielania zamówienia: 
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złoŜonych ofert.  
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7. Termin składania ofert: 
Ofertę naleŜy przesłać w wersji elektronicznej /e-mail zwrotny: przetarg.pzp@gmail.com /. 

Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 

Uwaga !!!!! Wi ąŜącą jest data dostarczenia oferty. 

8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  
Daniel AmbroŜej – tel. 601-611-353 

9. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie: 

Oferent, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę, zostanie poinformowany nie później niŜ po 
upływie 1 dnia od zakończenia terminu składania ofert.  

10. Zamawiający zastrzega prawo uniewaŜnienia postępowania na kaŜdym etapie bez podania 
przyczyny, a takŜe do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. 

 

           /-/ Tadeusz Halicki 
                    Dyrektor  
    Zespołu Szkół Technicznych 
               w Białymstoku  
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Zzałącznik nr 1 
do zapytania ofertowego . 

 
 

……………………….                 …………..……………… 2015 r. 
ul. …………………… 
………………………. 
tel. …………………... 
e-mail: …………………… 

 

Zespół Szkół Technicznych  
im. gen. Władysława Andersa  
w Białymstoku 
ul. Stołeczna 21; 15-879 Białystok  

 
W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę: 

Cz. ………, Tytuł: ……………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………..., 

Jednostkowa cena brutto: ...…………………………………………………………………………  

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym - przedkładam niniejszą ofertę 

w łącznej wysokości ………………………………………………………………… zł brutto, 

(słownie: ………………….……………………………………………………………………… zł). 

Wskazana cena jest wiąŜąca i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zapytania. 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę Ŝadnych 

zastrzeŜeń oraz zdobyłem/-am konieczne informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. 

 

Dokumentacja umoŜliwiająca właściwą identyfikację oferowanego asortymentu stanowi załącznik 

do niniejszej oferty, tj.: 

- ………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………… 
 

Ponadto oświadczam, Ŝe: 

a) akceptuję warunki realizacji zamówienia;  

b) nie byłem/-am karany/-a za przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego bądź przestępstwo 

skarbowe. 

 
          ……………………………………… 

                                                             podpis 


