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Załącznik nr 5 

Centralny nr postępowania CRZP/1092/009/D/09    

Gdańsk, dn. 13.10.2009 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości poniŜej/powyŜej* 206 000 euro 

(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 

 

Zamawiający:  

Politechnika Gdańska 

80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej 

80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 348 61 52, faks +48 58 347 24 45 

e-mail: boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony na:   

Dostawę oprogramowania specjalistycznego dla Projektu „Domowy asystent osób starszych i 

chorych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 

2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie 

projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, 

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. 

(CPV: 48321000-4) 

Wielkość lub zakres zamówienia:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

L.p. Opis Ilość szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Jednostanowiskowa i jednodostępowa wersja oprogramowania 

umoŜliwiającego rysowanie schematów układów, symulacja 

układów za pomocą symulatora spice (wbudowanego), bogate 

biblioteki elementów, moŜliwość łatwego tworzenia własnych 

bibliotek elementów, narzędzia do tworzenia raportów BOM, 

narzędzia do kontroli ERC (Electrical Rules Control), 

rozbudowane narzędzie do definiowania i kontrolowania reguł 

projektowych na PCB (DRC), symulacja signal integrity (na PCB 

za pomocą prostego modelu elektromagnetycznego), narzędzie do 

generacji plików produkcyjnych (Gerber i NCdrill), narzędzie do 

przeglądania i edycji plików produkcyjnych, kreator automatyczny 

upraszczający tworzenie obudów (footprint) nowych elementów, 

kontrola LvS, czyli layout vs. schematic, innymi słowy, narzędzie 

DRC sprawdza, poprawność połączeń na PCB w porównaniu ze 

schematem, narzędzie do automatycznego trasowania połączeń 

zgodnie z regułami projektowymi (które uwzględniają takŜe 

zagadnienia signal integrity), integracja w sobie narzędzia do 

tworzenia i edycji: schematów, PCB, FPGA i plików 

produkcyjnych (CAM), współpraca z FPGA wszystkich, 
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większych producentów (Xilinx, Altera, Actel), pełna integracja z 

projektem wewnątrz (VHDL/Verilog) jak i na zewnątrz (PCB) 

FPGA, w tym narzędzie Pin Swapping, które umoŜliwia 

automatyczną zmianę połączeń wewnątrz FPGA tak, aby ułatwić 

prowadzenie połączeń na PCB tworzenie widoku 3D płytek PCB; 

wbudowany symulator SPICE obwodów, symulator signal 

integrity oraz, symulator HDL dla układów tworzonych w FPGA; 

integracja w sobie narzędzia do projektowania Hardware 

(schematy, PCB + HDL) i software  (C); jedna przestrzeń robocza 

dla wszystkich narzędzi (workspace); narzędzie umoŜliwiające 

tworzenie wzorów z gotowych fragmentów danego projektu, które  

potem mogą być wykorzystane w innych projektach; powiązanie 

ze sobą dokumentów schematów, PCB, plików produkcyjnych i 

rysunków do  dokumentacji (w PDF) i ich automatyczna 

aktualizacja w wypadku zmian w projekcie; automatyczna 

aktualizacja designators elementów, co pozwala na uniknięcie 

wielu błędów; edycja reguł projektowych dla PCB w dokumencie 

schematu; moŜliwość dopasowania PCB do obudowy w edytorze 

3D; 

 

Dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego  

 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym  

      przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  do oferty wypełniony     

      załącznik 6 do SIWZ – stanowiący opis przedmiotu zamówienia. 

 

Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składania ofert wariantowych. 

Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składania ofert równowaŜnych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) moŜna odebrać w siedzibie 

zamawiającego, Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, pok. 114. 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www. dzp.pg.gda.pl 

Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdański, pok. 114 lub 116. 

Termin wykonania zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
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– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 

ustawy PZP. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą  

spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych  dokumentach i 

oświadczeniach. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ warunki Wykonawca 

spełnia. 

 

Wadium: 

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. cena              - 100 % 

Oferty naleŜy składać w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 127. 

Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2009 o godzinie 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2009 o godzinie 12:45 w Sali Konferencyjnej Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ul. ul. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk, pok. 122. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Zamawiający zamierza/ nie zamierza* zawrzeć umowy ramowej. 

Zamawiający zamierza/ nie zamierza* ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 

 

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 

Bogusława Litwińska, tel. +48 58 348 61 52 , w godz. 9:00 – 15:00 

 

Pozostałe informacje:.................................................................................................................... 

 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009 

 

 

 

                                                                         DZIEKAN 

 

                       dr hab. inŜ. Krzysztof Goczyła 

                         prof. nadzw. PG 

                                                                                             ………………………….. 

                                                                                   (podpis osoby uprawnionej) 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 


