Nadarzyn, 28.07.2017 r.

Pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
W związku z ubieganiem się o udzielenie wsparcia w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
Fabric 3D Sp. z o. o. Sp. komandytowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie nowej technologii –
„Oprogramowanie do obsługi procesu kolorowego drukowania 3D, wykorzystującego technologię FDM i
układ kolorujący inkjet”.

I.

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowej technologii – Oprogramowania do obsługi
procesu kolorowego drukowania 3D, wykorzystującego technologię FDM i układ kolorujący inkjet.
W technologii FDM model jest budowany z termoplastów nakładanych warstwa po warstwie przez
głowice. Modele uzyskiwane w tej technologii mogą mieć tylko jeden kolor, ewentualnie kilka
kolorów takich jak termoplast, z którego są budowane. Dodanie modułu drukującego typu Inkjet
pozwoliło na nanoszenie koloru warstwa po warstwie, uzyskując pełno-kolorowe modele. Obecnie
istnieje sprzęt umożliwiający rozwój technologii ale brak zoptymalizowanego oprogramowania
użytkownika ostatecznego, pozwalającego na wdrożenie rynkowe technologii kolorowego
drukowania 3D FDM.
2. Projekt zakłada wykonanie usługi w formie opracowania nowej technologii, z podziałem na
następujące zadania:
I. Opracowanie oraz optymalizacja algorytmów generowania przekrojów kolorowych pod kątem
sterowania parametrami na podstawie lokalnej geometrii obiektu:
1. Propagacja informacji barwnej w obszarze warstwy “w głąb materiału” z uwzględnieniem
kierunku powierzchni w analizowanym punkcie oraz granic obiektu,
2. Propagacja informacji barwnej między warstwami (pionowo) z uwzględnieniem gradientu
kształtu obiektu pozwalająca na uniknięcie występowania obszarów bez koloru w przypadku
występujących po sobie warstw znacząco różniących się powierzchnią,
3. Wprowadzenie możliwości parametryzacji algorytmów generowania przekrojów barwnych
przez użytkownika,
4. Testy i poprawki algorytmów.
II. Opracowanie metod prezentacji modeli źródłowych i wygenerowanych przekrojów barwnych pod
kątem możliwości oceny przez użytkownika efektu wydruku 3D przed jego rozpoczęciem:

1. Wizualizacja 3D obiektu,
2. Wizualizacja przekrojów (samo tworzywo),
3. Wizualizacja przekrojów z informacją barwną, uwzględniającą propagację koloru w głąb
materiału, zarówno w obrębie warstwy, jak i między warstwami,
III. Optymalizacja czasu wydruku 3D+kolor poprzez druk równoległy kilku modeli:
1. Możliwość addytywnego generowania przekrojów barwnych obiektów (po kolei dla
modeli dodawanych do projektu wydruku).
2. Testy i poprawki.
IV. Dostosowanie oprogramowania do generowania przekrojów i kodów NC (Cura) pod kątem
sterowania procesem wydruku barwnego:
1. Dodawanie komentarzy w plikach gcode znakujących miejsce rozpoczęcia i zakończenia
warstwy, draft shield, retrakcji materiału, regionów typu solid (wypełnionych materiałem),
2. Dodawanie retrakcji materiału po zakończeniu warstwy,
3. Modyfikacja generowania draft shield tak, aby miejsce występowania szwu było losowe
(nie to samo dla każdej warstwy wydruku),
4. Testowe wydruki i poprawki algorytmów
V. Wdrożenie wyników badan i testów w funkcjonalnym oprogramowaniu, sterującym pełnokolorową drukarką 3D.
1. Generowanie przekrojów kolorowych pod kątem sterowania parametrami na podstawie
lokalnej geometrii obiektu.
2. Wizualizacja obiektów 3D oraz przekrojów 2D – tworzywa i barwnych.
3. Drukowanie 3D więcej niż jednego modelu w jednym wydruku.
4. Integracja oprogramowania do generowania przekrojów i kodów NC (Cura) pod kątem
sterowania procesem wydruku barwnego.
3.
4.
II.

Termin realizacji zamówienia: do 15.02.2018 r.
Kryteria wyboru: cena – 100 %.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają status jednostki naukowej kategorii A, A+, B, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn.zm.).
2. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
niezbędnym do wykonania zamówienia.
III. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Komorowska 53, 05-830,
Nadarzyn lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@o-v-e.com
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 07.08.2017 r.. W przypadku wysyłania
oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do
siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Tomasz Płuciennik, tel. 881 20 12 20 ,
mail: tomek.pluciennik@o-v-e.com

IV. Sposób przygotowania ofert:
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu powyżej.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Oferenta.
5. Oferta musi zawierać: cenę ofertową brutto, cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
6. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
7. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu
składania ofert.
8. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
9. Oferta powinna być dostarczona w wersji papierowej lub elektronicznej w postaci skanów
oryginalnie podpisanych i podstemplowanych dokumentów.
10. Do oferty powinno być załączone wypełnione, podpisane i podstemplowane oświadczenie o
braku powiązań ze Zleceniodawcą.
V.

Zastrzeżenia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega, iż może w każdym czasie, aż do zawarcia umowy z Oferentem,
unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferty złożone przez Oferentów niespełniających wymogów udziału w postępowaniu nie będą
rozpatrywane.
8. Oferty nieodpowiadające określonemu w punkcie IV sposobowi przygotowania ofert nie będą
rozpatrywane.
9. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco
niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

Załączniki:
- Formularz ofertowy.
- Oświadczenie o braku powiązań Oferenta ze Zleceniodawcą.

Zatwierdzam

…………………………………….

