
 

  

 

 

 

 

 

                            
 

Część I 
Kraków, dnia: 14.02.2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Centrum Transferu Technologii 
al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków 
NIP: 675 000 19 23 

 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0" 

 
 

I. Jednostka AGH udzielająca zamówienia: 

Centrum Transferu Technologii w ramach prac przedwdrożeniowych projektu "Inkubator 
Innowacyjności 2.0" na potrzeby projektu " Opracowanie mieszadła nowej generacji 
umożliwiającego efektywne mieszanie płynów o dużym zakresie lepkości”,  realizowanego przez 
Wydział Energetyki i Paliw. 

  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - 

przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi o wartość poniżej 30 000 Euro.  
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa wykonanie obliczeń (symulacji komputerowych) 
CFD procesu mieszania.    

 

Usługa polega na wykonaniu wielo-wariantowych obliczeń komputerowych CFD w oparciu o 

dostarczony algorytm bazujący na metodzie objętości kontrolnej w języku Fortran90 i dla 
wyspecyfikowanego poniżej zakresu parametrów obliczeniowych w celu określenia efektywności 
procesu mieszania - zdefiniowanego jako iloraz liczby pompowania Qr do liczby mocy Np. W 
ramach obliczeń należy przeprowadzić docelowo 135 wariantów ; (3x3*5*3=135) obliczeń dla 3 
różnych geometrii mieszadeł oraz:  

(a) 3 różnych typów płynu (wody, gliceryny 98% i glikolu polipropelynowego - w temperaturze 
20C),  
(b) 5 prędkości obrotowych mieszadła wynoszących 10, 20, 50, 100 i 200 rpm,   
(c) 3 wysokości mieszadła 1/4H, 1/3H i 1/2H (gdzie H oznacza wysokość płynu równą średnicy 
zbiornika D). Średnica zbiornika wynosi D=30cm, wysokość H=D, średnica mieszadła d=1/3D. 
 
Obliczenia należy realizować, aż do uzyskania zbieżności obliczeń 

(residuum) rzędu 10^-6. Uzyskane dane  należy sprawdzić pod kątem bilansu masy oraz 
pogrupować w celu łatwej identyfikacji zgodnie z realizowanymi wariantami. 
 
Obliczenia wymagają max 65GB pamięci RAM i ok 8  GB przestrzeni dyskowej na pojedynczy 
przypadek. Szacunkowy czas obliczeń w oparciu o platformę obliczeniową bazująca na procesorze 

AMD Ryzen Threadripper 2950X wynosi zależnie od przypadku ok 2-7 godzin. 
 

Wyniki obliczeń należy dostarczyć na dwóch dyskach twardych HDD 2TB, przy czym drugi dysk 
powinien zawierać spakowana kopię dysku pierwszego. 
 
Szczegóły techniczne i realizacyjne dostępne u Zamawiającego. W tym celu prosimy o kontakt dr 
hab. inż. Marek Jaszczur, e-mail: jaszczur@agh.edu.pl , tel. +48 12 617 26 57 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dwa tygodnie od daty otrzymanego zamówienia, 
jednak nie później niż do dnia 15.03.2020r.  

Warunki płatności: po zrealizowaniu zamówienia 14 dni od daty wystawienia faktury. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego 
przedmiotu zamówienia.   
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż 
informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. 
U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione. 

 
Oferta powinna zawierać: 

1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,  

2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich 
kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu 
do siedziby Zamawiającego,   

3) termin realizacji zamówienia, 
4) termin ważności oferty, 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  

izabela.wroblewska@agh.edu.pl i/lub  aleksandra.wojdyla@agh.edu.pl  lub dostarczona w 
formie pisemnej na adres:  
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Centrum Transferu Technologii AGH  

al. A. Mickiewicza 30, 
budynek C5, paw 017 
 
do dnia 25.02.2020 r. 

 
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
VI. OCENA OFERT 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: 
Cena 100%  
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie, oraz poprzez powieszenie protokołu wyboru wykonawcy 
na stronie http://www.ctt.agh.edu.pl 
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VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
Dodatkowych informacji udziela pan/pani dr hab. inż. Marek Jaszczur, e-mail: jaszczur@agh.edu.pl 
, tel. +48 12 617 26 57 

 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI: opcjonalny – "Wzór oferty cenowej"   
 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji: 

 

………………………………………………………………… 
Kierownik Projektu 

 
 
 

………………………………………………………………… 
Dysponent środków 
Dyrektor CTT AGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątki i podpisy osób upoważnionych  

znajdują się na oryginale 
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                                                                                                                  Część II 
(Opcjonalna) 

Miejscowość dnia........................... 

 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 

Centrum Transferu Technologii 

 

 

OFERTA CENOWA: 

nazwa wykonawcy ...............................................................................................................  

adres wykonawcy .............................................................................................................. . 

Tel./Fax/e-mail:  ............................................................................................................... . 

NIP        .............................................................................................................................  

Regon ...............................................................................................................................    

nr rachunku bankowego .................................................................................................... ... 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ........................................ zł (słownie złotych) 

Podatek VAT...................................... zł (słownie złotych) 

Cenę brutto ...................................... zł (słownie złotych) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

Termin realizacji zamówienia ...........................................................................  

Okres gwarancji .............................................................................................   

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wniosku o złożenie oferty cenowej. 

Termin ważności oferty: …………………………  

 

 

    

        

……………………………………………………………………… 

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

Załączniki opcjonalnie :  

1. Kosztorys ofertowy 

2. ……………………………… 


