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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
Szanowni Państwo, 
w imieniu spółki „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” zapraszam do złożenia ofert w przedmiocie 
udzielenia zamówienia związanego z realizacją projektu o nazwie „Zintegrowany system 
monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa 
czynnego”.  
 
1. Określenie Przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania do projektowania 
schematów elektrycznych oraz wiązek przewodów. 
 
Zakres funkcjonalności oprogramowania: 
- praca w środowisku Windows XP, Vista, 7 lub 8 
- język obsługi oprogramowania: polski lub angielski 
- możliwość tworzenia oraz edycji schematów elektrycznych (ze szczególnym 
 wskazaniem na tworzenie schematów i wiązek kablowych dla pojazdów 
 specjalistycznych/gaśniczych) 
- biblioteki komponentów  
- współpraca dokumentacji w zakresie schematów: pneumatycznych oraz 
 hydraulicznych z modułem elektrycznym 
- możliwość tworzenia dokumentacji produkcyjnej na podstawie schematów 
- automatyczne aktualizowanie dokumentacji projektowej przy wprowadzaniu zmian 
- historia wersji 
- integracja z systemami CAD, AutoCAD, AutoDestk Inventor 
- możliwość tworzenia wiązek elektrycznych 
- możliwość tworzenia i edycji bibliotek 
- możliwość tworzenia własnych tabel technicznych 
- możliwość tworzenia dokumentacji wielojęzycznej 
- wsparcie techniczne minimum 12 miesięcy od daty zakupu 
- bezpłatna przeglądarka plików/dokumentacji wytworzonej w programie 
- szkolenie w języku polskim z zakresu obsługi programu u zamawiającego. 
 
Oferta powinna zostać przygotowana i przedłożona zamawiającemu w nieprzekraczalnym 
terminie do 20.10.2014 roku. 

 
2. Oferta musi zawiera ć: 
 

Oferta cenowa winna zawierać proponowany termin oraz cenę netto realizacji 
zamówienia. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia to 31.10.2014 r. 

 
3. Sposób uzyskania informacji dotycz ących przedmiotu zamówienia: 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem 
tel. +48 33 82 70 830, +48 608 38 79 70  

 
4. Termin zwi ązania ofert ą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 
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5. Miejsce i termin składania ofert: 
 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl, 
w terminie do dnia 20.10.2014r. do godz. 12.00  
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6. Kryteria wyboru oferty: 
 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
zastosuje następujące kryteria: 

cena oferty - 100% 
 
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
 

Informacja o wyborze oferty zostanie wystosowana w formie elektronicznej - email lub 
telefonicznej. 

 
9. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie sta nowi zamówienia w trybie Ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych z dnia 29.01.2004r.( Dz.U.07.223.1655 j.t.) 
 
Bielsko-Biała, dnia 16.10.2014 r. 

 
 


