
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Odnowienie rocznej subskrypcji wtyczki QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB v.2.4.7 oraz Q
Bat QuickerSim Battery Explorer v.0.3.0

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 234 59 14

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zp.ci@pw.edu.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Odnowienie rocznej subskrypcji wtyczki QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB v.2.4.7 oraz Q
Bat QuickerSim Battery Explorer v.0.3.0

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0d6032c-a8dc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044448/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 11:44

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: CI.ZP.261.03.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

3.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 699407,31  PLN

3.5.1.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 45000,00
 PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odnowienie rocznej subskrypcji wtyczki QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB v.2.4.7 oraz Q
Bat QuickerSim Battery Explorer v.0.3.0

3.10.) Główny kod CPV: 48983000-2 - Pakiety oprogramowania do opracowywania programów

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

48980000-1 - Języki programowania i narzędzia

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. b) PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie jest związane z ochroną praw wyłącznych
wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne alternatywne lub rozwiązanie
zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
Jest to jedyne oprogramowanie na rynku, które dokonuje symulacji cieplno przepływowych i
jednocześnie jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem MATLAB, które jest używane na PW w
celach dydaktycznych i badawczych. Oprogramowanie to jest niezbędne do m.in. kontynuowania
rozpoczętych już w tym programie prac naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na
rynku nie istnieje inne rozwiązanie, które służyłoby do wykonywania ww. symulacji i
jednocześnie było zintegrowane ze środowiskiem MATLAB. QuickerSim Sp. z o.o. jest
producentem tego oprogramowania i jest jedynym dystrybutorem tego oprogramowania na
terenie Polski.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-50c7303d-8e49-11eb-86b1-a64936a8669f

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): QuickerSim Sp. z o. o.
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5.1.2.) Ulica: Noakowskiego 4 lok. 8

5.1.3.) Miejscowość: Warszawa

5.1.4.) Kod pocztowy: 00-666

5.1.5.) Województwo: mazowieckie

5.1.6.) Kraj: Polska
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