Projekt pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZO-WTEiI-POWR.Z105/17-1.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zrealizowanie usługi szkoleniowej w zakresie „analiz elektromagnetycznych
w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 2D/3D oraz wyznaczenie pola prędkości
i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych”.
W ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (UTHRad.), Wydział Transportu,
Elektrotechniki i Informatyki (WTEiI) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
zrealizowanie usługi szkoleniowej w zakresie: analiz elektromagnetycznych
w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 2D/3D – 8 osób oraz wyznaczenie pola prędkości
i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych – 6 osób,
pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki. Celem zapytania jest
wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia w zakresie „analiz
elektromagnetycznych w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 2D/3D oraz wyznaczenie pola
prędkości i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych”.
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Numer telefonu:
Adres strony internetowej:
Adres e-mail:
2.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. 142
607634002
www.z105wtie.uniwersytetradom.pl
z105wtie@uthrad.pl

PLANOWANY TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Uczestnicy skorzystają z usługi szkoleniowej proponowanej przez Wykonawcę.
Wykonawca zrealizuje usługę szkoleniową do końca trzeciego kwartału 2022 roku.
Ostateczny termin szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie zawarcia umowy.
3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA
1. Wykonawca przeszkoli Uczestników w ramach usługi szkoleniowej oraz zapewni
wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.
2. Uczestnicy Szkolenia otrzymają od Wykonawcy certyfikat określający zakres nabytej
wiedzy i umiejętności.
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3. Program obejmować powinien teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie
(minimum 18 godz.):
➢ ANSYS Maxwell 2D/3D
✓ środowisko MAXWELL: struktura programu; definiowanie podstawowych
parametrów projektu- siatka MES, warunki brzegowe, parametry materiałowe;
obliczenia i interpretacja wyników, Analiza stanów przejściowych,
✓ obliczenia magnetostatyczne,
✓ analiza harmoniczna.
➢ Szkolenie w zakresie wyznaczenie pola prędkości i temperatury dla układów
scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych - ANSYS Icepak:
✓ struktura i działanie programu Icepak
✓ sypy obiektów i biblioteka Icepak
✓ smport geometrii i ustawianie Solwera
✓ analiza wyników
✓ analiza parametryczna.
4. Czas trwania szkolenia kursu podstawowego - minimum 18 godzin.
5. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z Zamawiającym.
6. Szkolenie odbędzie się w siedzibie UTH Rad.
7. Wykonawca ma obowiązek poinformowania uczestników o współfinansowaniu
szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

SPOSOBU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące wymogi:
a. przedstawią szczegółowy program szkolenia zgodny z wymogami zawartymi w pkt

3.3,
b. spełniają wymagania dotyczące szkoleń o których mowa w pkt 3.4,5,6.
c. załączą do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
z Zamawiającym, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Oferenta a Oferentem, szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR POSTEPOWANIA BĘDZIE
SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
______________________________________________________________________________________________
BIURO PROJEKTU
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. 142,
tel. (48) 3617765; fax. (48) 3617779
e-mail: z105wtie@uthrad.pl; www.z105wtie.uniwersytetradom.pl

2

Projekt pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmując kryterium cenowe.
Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
An=(amin/an) x 100 pkt.
amin – cena minimalna wśród złożonych ofert
an – cena zaproponowana przez Oferenta n
2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą liczbę
punktów, a jego oferta nie zostanie odrzucona jako niespełniająca kryteriów
Zamawiającego.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji
zamówienia.
6.

PŁATNOŚCI
1. Zapłata za usługę szkoleniową nastąpi po jej wykonaniu przelewem, w ciągu 30 dni od
daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz
z następującymi dokumentami:
− szczegółowy program zrealizowanego szkolenia,
− jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych,
− listy obecności delegowanych na szkolenie pracowników UTHRad.

7.

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe.
Oferty z dopiskiem: „ZO-WTEiI- Z105/17-1.2022” prosimy składać w terminie do dnia
7 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 na adres Biura Projektu WTEiI: 26-600 Radom, ul.
Malczewskiego 29, pok. 142 lub pocztą elektroniczną na adres: z105wtie@uthrad.pl,
3. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Szczegółowy program szkolenia.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy
z Zamawiającym (załącznik nr 2).
1.
2.

Załączniki:
1. Wzór: Formularz ofertowy.
2. Wzór: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z
Zamawiającym.

______________________________________________________________________________________________
BIURO PROJEKTU
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. 142,
tel. (48) 3617765; fax. (48) 3617779
e-mail: z105wtie@uthrad.pl; www.z105wtie.uniwersytetradom.pl

3

Projekt pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1

ZO-WTEiI-POWR.Z105/17-1.2022
................................................................
Imię i nazwisko/ nazwa firmy/ adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO-WTEiI-POWR.Z105/17-1.2022
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dotyczącego zrealizowania usługi szkoleniowej w zakresie „analiz elektromagnetycznych
w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 2D/3D – 8 osób oraz wyznaczenie pola prędkości
i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych – 6 osób,
pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17, realizowanego
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składam ofertę
na realizację w/w usługi szkoleniowej zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia
wskazanymi w Zapytaniu ofertowym ZO-WTEiI-POWR.Z105/17-1.2022.
1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, na następujących warunkach:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………..
2.

Dane Wykonawcy
1.

Nazwa

2.

Adres

3.

NIP

4.

REGON

5.

Tel. kontaktowy

6.

Adres e-mail

7.

strona www

Osoba odpowiedzialna za
kontakt
Przedmiotowe szkolenie może być zrealizowane w …………………...
8.

3.
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……………………………………..……………
…………..……………………………………………………….
(miejsce i data)

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)
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Załącznik nr 2

ZO-WTEiI-POWR.Z105/17-1.2022
dotyczy: zapytania ofertowego ZO-WTEiI-POWR.Z105/17-1.2022 Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu związanego
z realizacją usługi
szkoleniowej w zakresie „analiz elektromagnetycznych
w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 2D/3D – 8 osób oraz wyznaczenie pola prędkości
i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych – 6 osób,
pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17, realizowanego
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Wykonawcy z Zamawiającym
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)
nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym-Uniwersytetem
Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu tj. z osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………....…………………………… ……………………………………………………
(miejsce i data)

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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