
Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie BZP-3942-50/2018

……………………………………..………….
       (Wykonawca/ pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWO – PRZEDMIOTOWY 

„Dostawa licencji na oprogramowanie – upgrade licencji EDU LAB McNel Rhinoceros i przedłużenie subskrypcji  licencji
oprogramowania 3D CAD dla potrzeb laboratorium komputerowego Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie”  - nr zamówienia BZP-3942-50/2018                                      

Formularz przedmiotowy

Specyfikacja techniczna i inne wymagania

* Wykonawca wypełnia kolumnę 2 poniższej tabeli (dla oferowanej części), opisując w sposób jednoznaczny parametry techniczne oraz warunki oferowanego przedmiotu.
Niespełnienie przez oferowany przedmiot któregokolwiek parametru technicznego lub warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  parametrów  w  jednostkach  wskazanych  w  kolumnie  1 poniższej  tabeli.  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie  przedmiotu  o
parametrach lepszych niż zamawiany.

Część nr 1 - upgrade licencji EDU LAB McNeel Rhinoceros do wersji 6 for Windows 

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez
Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Nazwa przedmiotu Upgrade licencji EDU LAB McNeel Rhinoceros do wersji  6 for Windows

Ilość stanowisk 30

Platforma Windows



Rodzaj licencji pełna wersja, licencja edukacyjna na 30 stanowisk

Wersja językowa polska, angielska

Nośnik wersja elektroniczna

Licencja ważna przez okres bezterminowo

Model wzorcowy Upgrade licencji EDU LAB McNeel Rhinoceros 6 for Windows

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Form Przemysłowych, ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków

........................., dnia .................... r.
                                                                                                            …………....................................................                                                                                        

                                                                                                        (podpis osoby/osób upoważnionych do składania     
                   oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



Część nr 2 - trzyletnia subskrypcja posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania 3D CAD w wersji edukacyjnej na 200 stanowisk

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez
Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Nazwa przedmiotu
Trzyletnia subskrypcja posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania 3D CAD w wersji edukacyjnej na 200 
stanowisk

Ilość stanowisk 200

Opis zamówienia Trzyletnia subskrypcja posiadanej przez Zamawiającego licencji 
oprogramowania 3D CAD w wersji edukacyjnej na 200 stanowisk. 
Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do nowszych 
wersji oraz bezpłatne wsparcie techniczne świadczone przez osoby 
posiadające wiedzę w zakresie oprogramowania stanowiącego 
przedmiot zamówienia przez okres co najmniej 12/36 miesięcy 
począwszy od dnia dostawy. Pomoc jest udzielana za pośrednictwem
połączenia zdalnego oraz bezpłatnej infolinii 0-800…
W ramach subskrypcji Zamawiający dodatkowo otrzyma pakiet 200 
licencji domowych oraz pulę 200 kodów na międzynarodowe 
certyfikaty na każdy roku subskrypcji.
Oprogramowanie umożliwia:
· tworzenie części
- modelowanie bryłowe, powierzchniowe, bryłowo –
powierzchniowe,
- tworzenie elementów giętych z blach w uwzględnieniem 
współczynników wydłużania i
skracania dla różnych materiałów,
-tworzenie wieloobiektowych arkuszy blach,
- worzenie konstrukcji spawanych z możliwością dodawania 
własnych profili,



· tworzenie złożeń
- edycja części z poziomu złożenia,
- tworzenie części w kontekście złożenia,
- detekcja kolizji,
- weryfikacja oddziaływania fizyczne pomiędzy komponentami,
- wykonywanie operacji Boole’a,
· tworzenie dokumentacji płaskiej
-automatyczne tworzenie dokumentacji płaskiej,
- automatyczne odzwierciedlanie zmian wprowadzonych z poziomu 
dokumentacji płaskiej w
powiązanych modelach części lub złożeń,
-automatyczne wymiarowanie,
- automatyczne generowanie listy materiałów z uwzględnieniem 
właściwości masowych,
- automatyczne porządkowanie wymiarów i adnotacji,
- automatyczne tabele otworów, spawów,
· automatyczne generowanie wariantów części i złożeń
· możliwość odczytu i zapisu wielu formatów elektronicznych 
plików, między innymi ACIS
(SAT), CADKEY, CGR, HCG, DXF/DWG, HOOPS, IDF, IGES, 
JPEG, Parasolid, STEP, STL,
TIFF, VDA-FS. Oprogramowanie powinno umożliwiać operacje na 
importowanym obiekcie
bryłowym, tak aby edytować definicję rozpoznanych operacji, aby 
zmienić ich parametry. Dla
operacji opartych na szkicach, po rozpoznaniu operacji możemy 
edytować szkice z drzewa
operacji, aby zmienić geometrię operacji.
· natywne, nie poprzez import/eksport, wsparcie formatu dla części 
(.SLDPRT), złożeń
(.SLDASM) oraz rysunków (.SLDDRW).
· umożliwia:
-tworzenie wysokiej jakości fotograficznie realistyczych obrazów 
modeli,
- zarządzanie dokumentacją projektową i okołoprojektową do użycia



w środowisku
projektowym, używając procedur wyewidencjonowania, 
zaewidencjonowania, kontroli
poprawek i innych zadań administracyjnych,
- zamianę plików 2D (dxf, dwg) na parametryczne modele bryłowe 
3D,
- statyczne, strukturalne analizy wytrzymałościowe w zakresie 
liniowym (MES) dla złożeń i części
zintegrowane bezpośrednio ze środowiskiem projektowym,
- analizy kinematyczne dla złożeń zintegrowane bezpośrednio ze 
środowiskiem projektowym,
- import i obróbkę danych ze skanowania 3D
- - tworzenie animacji (widoki eksplodowane, ukrywanie 
komponentów) i zapisywania jako filmy
Posiada moduły:
-do zapisu modeli do pliku PDF 3D,
-do publikowania modeli i dokumentacji do plików .exe z 
możliwością pomiarów, przekroi i
nanoszenia adnotacji,
-do tworzenia form wraz z analizą pochylenia,
- do obróbki danych ze skanerów z tworzeniem powierzchni,
- do tworzenia instalacji rurowych i elektrycznych,
- do importu plików elektronicznych i zamiany ich na modele 3D,
- do tworzenia zawansowanych konfiguracji na podstawie Excel,
- do badania technologiczności projektowanych części,
- do zrównoważonego projektowania i oceny wpływu na środowisko
- do kosztorysowania (wyceny produkcji) wytwarzanych części,
- do skonfigurowania hierarchii złożeń w graficznym interfejsie 
użytkownika przed
rozpoczęciem budowy modeli,
- do publikowania modeli 3D w sieci Web, umożliwiający 
prezentowanie modeli
trójwymiarowych z funkcjonalnością dzięki której można przeglądać
modele, obracać je,
powiększać, przesuwać,



- biblioteki standardowych części, które są całkowicie zintegrowane 
ze środowiskiem
projektowym. Obsługiwane normy międzynarodowe to między 
innymi ANSI, BSI, CISC, DIN,
ISO i JIS. Pliki dostarczane w ramach biblioteki to: łożyska, śruby, 
krzywki, koła zębate,
nakrętki, wkładki PEM®, kołki, pierścienie ustalające, wkręty, koła 
łańcuchowe, kształtowniki
konstrukcyjne, koła pasowe, podkładki.
Ponadto zawiera narzędzia inżynieryjne takie jak:
- Kalkulator belki dla określania naprężenia i ugięcia belki
- Kalkulator łożyska dla określania nośności i trwałości łożyska
- Rowki dla dodawania standardowych rowków do części 
cylindrycznych

Model wzorcowy
Subskrypcja posiadanych licencji SOLIDWORKS Education 
Edition 200 

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Form Przemysłowych, ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków

........................., dnia .................... r.
                                                                                                            …………....................................................                                                                                        

                                                                                                        (podpis osoby/osób upoważnionych do składania     
                   oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



II. FORMULARZ CENOWY
(dla każdej części oddzielny Formularz cenowy)

Uwaga! Formularz cenowy Wykonawca sporządza we własnym zakresie dla każdej części oddzielnie, w formie indywidualnej kalkulacji, wyszczególniając w nim wszystkie
wymagane elementy przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane wyżej, w tabelach niniejszego załącznika pn. „Formularz przedmiotowy.  Specyfikacja techniczna i inne
wymagania”, z podziałem na poszczególne pozycje asortymentowe w ramach danej części (tzw. zestawy) 

  część nr   ……...

Lp. 

Oferowany przedmiot zamówienia 
Ilość Cena jedn.

netto 
Cena jedn.

Brutto
Wartość netto 
(kol.3xkol.4) 

Stawka 

VAT 

 

Wartość brutto 

Opis, w tym typ, model Producent

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8

    1 
    

 

                                                                                                                                                                     Razem *
  

 

* Tak obliczoną cenę należy przenieść do Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ  
........................., dnia .................... r.
                                                                                                                       …………....................................................

                                                                                                                      (podpis osoby/osób upoważnionych do składania 
                          oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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