INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881
Tel. (sekr.): 58 3416071

Fax: 58 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

Gdańsk, dnia 02.07.2020 r.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
strona interentowa zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/U/ApBad/2020
z dnia 02.07.2020 r.
Procedura prowadzona na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych IMP PAN
Zamówienie o wartości nie przekraczającej wartości wskazanej w art. 4 ust 8 ustawy Pzp,
a także art. 4d ust 1 pkt 1) ustawy Pzp.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
zakup programu do obliczeń metodą elementów skończonych umożliwiający projektowanie
metamateriałów, w tym tworzenie wykresów zależności częstotliwości od liczby falowej w strukturach
periodycznych (licencja typu perpetual CPU).
Termin wykonania:
2 tygodnie od podpisania umowy
Oferowany program musi posiadać/spełniać poniższe wymagania/funkcjonalności:
LP.

Wymagania:

Requirements

1.

Program do obliczeń metodą elementów
skończonych
umożliwiający
projektowanie
metamateriałów, w tym tworzenie wykresów
zależności częstotliwości od liczby falowej w
strukturach periodycznych. Program powinien
umożliwiać rozwiązywanie zagadnień sprzężonych,
w szczególności zagadnień propagacji fal
sprężysto-akustycznych, jak również nieliniowych
fal Lamba, piezoelektryczności i mechaniki
strukturalnej
nieliniowych
materiałów
kompozytowych.

A program for calculations using the finite
element method enabling the design of
metamaterials, including the creation of
frequency-wavenumber graphs for periodic
structures. The program should enable solving of
coupled problems, in particular problems of
propagation of elasto-acoustic waves, as well as
non-linear Lamb waves, piezoelectricity and
structural mechanics of non-linear composite
materials.

2.

Program powinien zawierać następujące moduły:
The program should contain the following
modules:
 AC/DC
 AC/DC
 Moduł Mechaniki Strukturalnej
Zawierający:
 Structural Mechanics Module
o Moduł
Nieliniowych
Materiałów
Containing:
Konstrukcyjnych
o Nonlinear
Structural
Materials
o Moduł Materiałów Kompozytowych
Module
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 Moduł Akustyki
 Interfejs z językiem Matlab
3.

4.

5.

6.

Moduł AC/DC
Moduł ten powinien umożliwiać modelowanie
wzbudników i czujników bazujących na zjawisku
piezoelektryczności.
Moduł Mechaniki Strukturalnej
Moduł ten powinien umożliwiać modelowanie
zjawisk takich jak: drgania konstrukcji, odpowiedzi
częstotliwościowe, propagacja fal sprężystych. W
szczególności powinien umożliwiać rozwiązywanie
zagadnień sprzężonych (w powiązaniu z innymi
modułami) takich jak: interakcja fal akustycznych
z ciałami stałymi (w tym nieliniowe materiały
kompozytowe), interakcja piezo-akustyczna i
piezo-strukturalna,
przemieszczenia
elektromechaniczne
wywołane
siłami
elektrostatycznymi. Moduł powinien umożliwiać
analizę odpowiedzi na wymuszenia impulsowe i
szerokopasmowe takie jak np. sygnał typu chirp.
Moduł
Materiałów
nieliniowych
powinien
umożliwiać analizę materiałów hiper-sprężystych,
plastyczności i wisko-plastyczności, pełzania,
nieliniowej sprężystości i uszkodzeń w oparciu
o kryterium odkształcenia równoważnego.
Moduł Akustyki
Moduł ten powinien umożliwiać modelowanie fal
akustycznych, w tym: odpowiedzi na impuls,
przetworników
piezo-akustycznych,
radiacji
akustycznej, akustycznych fal objętościowych,
akustycznych fal ultradźwiękowych, rozpraszanie i
absorpcja fal akustycznych, itp. oraz zjawisk
sprzężonych jak w opisie modułu mechaniki
strukturalnej.
Interfejs z językiem Matlab
Interfejs powinien umożliwiać importowanie
plików z rozszerzeniem .m w celu wykorzystania
języka skryptowego Matlab do konfigurowania
modeli.
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o Composite Materials Module
 Acoustics Module
 Interface with Matlab language
AC/DC Module
This module should enable modeling of actuators
and sensors based on the piezoelectric
phenomenon.
Structural Mechanics Module
This module should enable modeling of
phenomena such as vibrations of structures,
frequency responses, propagation of elastic
waves. In particular, it should enable to solve
coupled problems (in conjunction with other
modules) such as: interaction of acoustic waves
with solids (including non-linear composite
materials), piezo-acoustic and piezo-structural
interaction, electromechanical displacements
caused by electrostatic forces. The module
should enable analysis of response to impulse
and broadband excitations, such as e.g. chirp
type signal.
The Nonlinear Materials Module should enable
the analysis of hyper-elastic materials, plasticity
and visco-plasticity, creep, nonlinear elasticity
and damage based on the equivalent strain
criterion.
Acoustics Module
This module should enable modeling of acoustic
waves, including: impulse response, piezoacoustic transducers, acoustic radiation, acoustic
bulk waves, acoustic ultrasonic waves, dispersion
and absorption of acoustic waves, etc., and
coupled phenomena as described in the
structural mechanics module.
Interface with Matlab language
The interface should allow importing files with
the .m extension to use the Matlab scripting
language to configure models.
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2. Termin składania ofert: 10.07.2020 r. godzina 12:00
3. Oferty składać można:
a) elektronicznie, na adres e-mail: ropieka@imp.gda.pl; przetargi@imp.gda.pl, (e-mail z ofertą
należy wysłać na dwa adresy jednocześnie), w tytule maila wpisując: oferta w postępowaniu
program do obliczeń:, 7/U/ApBad/2020
lub
b) Pocztą lub kurierem na adres:
IMP PAN pokój 120
ul. J. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego
do dnia 10.07.2020 r. do godziny 12:00 ;ub
c) Złożone osobiście pod ww. adresem
4. Kryterium wyboru Wykonawcy:
Najniższa cena
5. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 10.07.2020 r. o godzinie 12:05 w siedzibie
Zamawiającego.
6. Cena oferty winna ujmować wszelkie elementy cenotwórcze w tym: podatki, cła, transport,
ubezpieczenie, itp.
7. Pytania dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz niniejszej procedury należy kierować
na adresy mailowe wskazane w zapytaniu. Zamawiający, bez podania źródła, pytań umieści
odpowiedzi na stronie internetowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
9. Wzór umowy stanowi zał. do niniejszego zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracji
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Jacek Kordus
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