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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
BIURO BADAŃ I ANALIZ ONE MARIUSZ OSTROWSKI
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Rysia 4A ,
Poland
Contact person
Mariusz Ostrowski
biuro@bba-one.pl
Phone: 48 720310031
https://bba-one.pl

Description of the contract
ActCAD BIM to najlepiej wyposażony produkt, posiada wszystkie funkcje ActCAD
Professional oraz polecenia oraz obsługę plików .rvt, .ifc, .rva dzięki bibliotece ODA
BIM umożliwiającej rysowanie ścian, okien, drzwi, schodów, dachów, płyt, podłóg,
proﬁli stalowych. Tak jak wersja Professional to doskonały produkt do otwierania,
przeglądania, edycji i tworzenia od podstaw dokumentacji projektowej w formatach
dwg, dxf i dgn. Zawiera wygodne narzędzia kreślenia rysunku, pracy na warstwach,
nakładania rysunków, pomiaru obszarów, wymiarowania elementów liniowych i
kątowych, tworzenia opisów. Więcej informacji na https://actcad.pl

Supplementary information
ActCAD 2021 BIM Licencja wieczysta Dożywotnia licencja komercyjna na jedno
stanowisko PC. Licencja ESD (elektroniczna) na jedno stanowisko komputerowe.
Klucz aktywacyjny licencji wysłamy na Twój adres e-mail. Możesz przenieść
zakupioną licencję za pomocą „LicenseTransfer”, tyle razy, ile chcesz. Dobrowolny
upgrade. Darmowe aktualizacje w okresie jednego roku od zakupu. Licencja sieciowa
Licencja wieczysta dla sieci lokalnej udostępniana z serwera licencji. W przypadku
dowolnej liczby zakupionych stanowisk komputery w sieci będą używać licencji z
serwera, po zamknięciu programu klient zwróci licencję na serwer, aby inni mogli z
niego korzystać. Jest to optymalny sposób używania licencji na wielu komputerach w
sieci biurowej. Więcej informacji na https://actcad.pl
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Purchasers from abroad
Chiny
Estonia
Chorwacja
Dania
Czarnogóra
Filipiny
Austria
Australia
Egipt
Francja
Czechy
Ekwador

CPV
Agricultural machinery
Industrial machinery
Construction work
Industry speciﬁc software package
Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software
package
Software package utilities
Software programming and consultancy services

Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
07.05.2021

Valid from
08.11.2020
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Industries
Przemysł obronny i zbrojeniowy
Oświetlenie
Maszyny dla przetwórstwa spożywczego
Maszyny dla górnictwa i budownictwa
Maszyny dla przemysłu odzieżowego
Maszyny dla przemysłu papierniczego
Instrumenty optyczne i sprzęt fotograﬁczny
Pozostały sprzęt elektryczny
Maszyny ogólnego przeznaczenia
Wojskowe pojazdy bojowe
Komputery
Maszyny dla metalurgii
Elektronika użytkowa
Wyroby z drewna (bez mebli)
Górnictwo i przemysł wydobywczy
Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny
Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne
AGD
Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa
Maszyny i urządzenia
Przemysł drzewny i papierniczy
Przemysł chemiczny i kosmetyczny

Possible production volume
10000
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The minimum value of the contract
10.00

Currency
USD

Purchasers from abroad
YES
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