
 
 

Kraków, 3.09.2020 

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/2020 

 

Zamawiający: 

EMBETECH SP. Z O.O. 

30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 36/017 

NIP: 6772396455, NIPUE/VATUE: PL6772396455, KRS: 0000591082, REGON: 363255196 

 

Tytuł zamówienia: 

Zakup licencji na oprogramowanie symulatora sieci do symulacji bezprzewodowych i przewodowych 

sieci telekomunikacyjnych, umożliwiających prace badawcze i rozwojowe nad protokołami 

komunikacyjnymi stosowanymi w aplikacjach Internetu Rzeczy. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na wykorzystanie w badaniach komercyjnych pakietu 

oprogramowania do symulacji bezprzewodowych i przewodowych sieci telekomunikacyjnych, 

umożliwiającego prace badawcze i rozwojowe nad protokołami komunikacyjnymi stosowanymi w 

aplikacjach Internetu Rzeczy. Narzędzie to musi: 

a. umożliwiać budowanie programów symulacyjnych wykorzystujących natywnie kod napisany 

w języku C w wersji co najmniej C99 lub C++ w wersji co najmniej C++11 

b. posiadać silnik symulacyjny oparty na symulacji zdarzeń dyskretnych, umożliwiając tym 

samym opracowywanie modeli w architekturze sterowanej zdarzeniami (ang. event-driven) 

c. posiadać silnie modułową i otwartą architekturę, umożliwiającą rozbudowę oraz tworzenie 

własnych modeli wykorzystujących kod źródłowy w języku C lub C++ 

d. umożliwiać budowanie programów symulacyjnych działających bez graficznej nakładki 

symulatora 

e. umożliwiać symulację co najmniej 1000 węzłów sieci 

f. posiadać graficzny interfejs użytkownika umożliwiający graficzną wizualizację połączeń 

pomiędzy węzłami sieci 

Nabyta licencja powinna umożliwić pracę co najmniej jednemu użytkownikowi. 

Nabyta licencja może być czasowa – powinna wówczas pozwalać na wykorzystanie narzędzia 

symulacyjnego przez minimum 12 miesięcy od daty dostawy, a płatność za ten okres powinna móc być 

rozdzielona na 2 części. 

 

  



 
 
Dane projektu z którego finansowany będzie zakup: 

a. Nr projektu: RPMP.01.02.01-12-0261/19-00 

b. Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej platformy komunikacji bezprzewodowej, 

przeznaczonej dla aplikacji Internetu Rzeczy 

c. Koszty projektu: 

Wartość ogółem: 1 308 588,75 PLN 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 917 536,29 PLN 

d. Kategorie kosztów: koszty bezpośrednie 

e. Okres realizacji projektu: maj 2020 – kwiecień 2022 

 

Miejsce dostawy:  

Siedziba zamawiającego: ul. Czarnowiejska 36/017, 30-054 Kraków 

Adres e-mail dostawy (w przypadku wersji elektronicznych): 

biuro@embe.tech 

Harmonogram dostawy/zakupu: 

Oprogramowanie musi zostać dostarczone w ciągu 2 tygodni od złożenia zamówienia. 

 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 należy składać w 

terminie do 11.09.2020 r. do godz. 15:00 (CEST): 

• osobiście: EMBETECH SP. Z O.O., 30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 36/017 

• pocztą: EMBETECH SP. Z O.O., 30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 36/017 

• e-mailem na adres: biuro@embe.tech 

Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na 

adres siedziby wskazany powyżej. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty na wzorach stanowiących Załącznik nr 1 i 2. 

Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić 

powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę. 

Oferty należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. Dokumenty sporządzone w innym języku 

obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski. 

Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik 

(osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których 



 
 
uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze 

sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN lub EUR oraz zaokrąglać do 2 miejsc 

po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Pan Łukasz Krzak: 

• tel. +48 507 120 178 

• e-mail: lukasz.krzak@embe.tech 

  



 
 

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego  nr 1/2020  

……………………………………miejscowość, data  

Dane oferenta:   

Imię i nazwisko osoby 

przygotowującej ofertę: 

 

Adres e-mail:   

Nr tel.:    

  

FORMULARZ OFERTY DO ZAPYTANIA CENOWEGO NR 1/2020 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe nr 1/2020 dotyczące wyboru wykonawcy dla usługi 

dostawy/zakupu oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia i tym samym składamy niniejszą ofertę:  

Nazwa lub opis przedmiotu oferty:  

Cena oferty netto:    

Cena oferty brutto:     

Warunki płatności:    

Termin ważności oferty:  

  

W imieniu Oferenta oświadczam, że:  

a. zapoznałem się z treścią Zapytania o cenę nr 1/2020 i nie wnoszę zastrzeżeń oraz 

uzyskałem/uzyskałam konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,  

b. przedmiot oferty jest zgodny z wymogami określonymi w treści Zapytania o cenę nr 1/2020,  

c. całkowity koszt usługi został oszacowany z uwzględnieniem wszystkich wymagań oraz 

elementów składowych opisu przedmiotu zamówienia, a w cenie Oferty zawarte są wszelkie opłaty 

pośrednie i koszty związane z wykonaniem w przypadku wyboru mojej Oferty,  

 

 

------------------------------- 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta  

  

 

  



 
 

Załącznik nr 2 do zapytania cenowego  nr 1/2020  

miejscowość, data 

 

 

                                             

OFERENT (PIECZĄTKA)  

 

..........................................................................  

(nazwa i adres siedziby oferenta)  

  

..........................................................................  

(telefon, fax)  

  

……………………………………………….. 

(adres e-mail)  

  

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

  

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumiem 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 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym, z którego finansowany jest 

zakup 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

........................................  

Pieczęć i podpis oferenta 

 


