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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część 2  

Zakup specjalistycznego oprogramowania do modelowania na potrzeby projektu „Invisible Heritage” 

 

Dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby projektu  „Invisible heritage: exchange and implementation of good 
practice in access to culture for persons with a visual impairment” dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 

podziałem na części 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do modelowania 3D dla grafików i artystów dla osób z wadami wzroku na 

potrzeby realizacji projektu pn. “Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons 

with a visual impairment” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  

Zamówienie obejmuje dostawę specjalistycznego oprogramowania do modelowania 3D dla grafików i artystów (1 licencja 

bezterminowa ) mająca formę klucza dostępu na jedno stanowisko komputerowe. 

Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny program do przygotowania adaptacji obiektów zwiększających dostępność dla osób 

z dysfunkcjami wzroku - typu Moi3d lub równoważny1 - program do modelowania 3D wykorzystujący geometrię typu NURBS.  

Cechy:  

1) przystosowany do współpracy z tabletami graficznymi oraz manipulatorami 3D  

2) eksporter pozwalający na tworzenie czystych siatek MESH na bazie n-gonów.  

 
 

 

 

                                                 
1 Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w załączniku nr 1 a i/ lub 1 b do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” odpowiednio dla każdej z części  

zobowiązany jest: 
1) wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na realizację  przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez konieczności wykonywania 

dodatkowych czynności i procedur, w tym np.: kalibracji urządzeń. 
2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych.  
3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii 

wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu oraz pokrycia kosztów związanych z wykorzystaniem materiałów zużywalnych wykorzystanych przy weryfikacji w/w 
produktów.  

 


