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Złącznik nr 5 

 

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

oprogramowanie komputerowe graficzne 

 

Lp.  Nazwa Ilość  CPV 

1. Program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD)na który składają się: 

- Program Solid Edge 2016 ST PL Academic Site License – pełna, polskojęzyczna wersja dla min. 20 

stanowisk do instalacji w pracowni komputerowej; 

- Program Solid Edge 2016 ST PL Edu – pełna, polskojęzyczna wersja dla ucznia do pracy w domu (dla 20 

uczniów); 

- Zestaw ćwiczeń i przykładów będących pomocą w prowadzeniu zajęć z uczniami zarówno na poziomie 

średnim jak i wyższym; 

- podręcznik Solid Edge (1 szt.) autor: Piotr Szymczak – przeznaczony dla początkujących i zaawansowanych 

użytkowników programu Solid Edge; 

- okres obowiązywania ważności licencji na oprogramowanie …… 

lub równoważny 

1 zestaw 

48320000-7 

Pakiet 

oprogramowania 

do rysowania i 

odwzorowywania 

2. Program do sterowania obrabiarek (typu CAM) na który składają się: 

- Program EdgeCAM 2016 PL Educational – pełna, polskojęzyczna wersja, identyczna ze stosowaną w 

przemyśle, z możliwością zapisu programu i generowaniem kodu dla obrabiarki; 

- Program EdgeCAM 2016 PL Student Edition – pełna, polskojęzyczna wersja z możliwością zapisu programu; 

- Podręcznik EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania; 

- okres obowiązywania ważności licencji na oprogramowanie …… 

- oprogramowanie na min. ….. stanowisk 

lub równoważny 

1 zestaw 

48320000-7 
Pakiet 

oprogramowania 
do rysowania i 

odwzorowywania 
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Równoważność: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców, składających oferty równoważne 

oprogramowania, muszą posiadać wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż oprogramowanie wskazane w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. Oferowane rozwiązania równoważne muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi elementami proponowanego 

rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego oprogramowań, obowiązany jest 

wykazać, że oferowane przez niego oprogramowania spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy załączyć 

foldery, specyfikacje techniczne proponowanych oprogramowań lub inne dokumenty zawierające opisy techniczne i funkcjonalne. Równoważne 

oprogramowanie winno być określone z nazwy oraz poprzez podanie producenta. 


