Załącznik nr 1

…………………………..………..…………………
(Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:
Zakład Ślusarsko Spawalniczy
Stanisław Wydrych
Secemin, ul. Czarnieckiego 73
29-145 Secemin

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na: NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE
WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA
3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko
Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie
nowych produktów przyczyniających się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie
Świętokrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP,
Ja / My, niżej podpisany/i:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, funkcja)

działając w imieniu Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy, adres e-mail Wykonawcy)

NIP: ……………………………………,
Podmiot wpisany do ewidencji (zaznaczyć właściwe pole):
  KRS
  CEIDG
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - należy podać dane wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
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SKŁADAM/Y OFERTĘ NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ZAPYTANIU OFERTOWYM,
ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Oferuję/emy realizację zamówienia, szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym, za
następującą cenę:

Netto: …………………………………………………… PLN
słownie złotych:
……………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………..
VAT: stawka …………….. % ………………………………………PLN,
słownie złotych:
……………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………..
Brutto: ………………………………………….………. PLN
słownie złotych:
……………………………………………………………………….………………………………………………………..……………….

2. Oferuję/emy termin realizacji zamówienia: …………..……. dni*.
*UWAGA: Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia podpisania
umowy. Przez termin realizacji zamówienia rozumiemy okres, od momentu podpisania umowy
do momentu końcowego odbioru przedmiotu umowy (wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem
maszyny w Zakładzie Zamawiającego oraz przeprowadzeniem szkolenia w Zakładzie
Zamawiającego, z zakresu obsługi wycinarki laserowej do cięcia metali, dla 3 pracowników
Zamawiającego).
3. Na dostarczony, zamontowany i uruchomiony w zakładzie Zamawiającego przedmiot umowy:
wycinarkę laserową do cięcia metali – udzielę/limy Zamawiającemu gwarancji na okres:
…………………… miesięcy*.
*UWAGA: Okres gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące.
4. Oferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia odpowiada w pełni opisowi
zawartemu w zapytaniu ofertowym i jest zgodny z parametrami zawartymi w zapytaniu
ofertowym, co potwierdzamy w poniższej tabeli.
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Parametry oferowanej wycinarki laserowej
Lp.

Wymagane parametry wycinarki laserowej

…………………………………..……….……………………………..
(nazwa, model)

1.

Doprowadzenie wiązki laserowej od
rezonatora do głowicy: światłowód

2.

Moc lasera: nie mniejsza niż 3 kW

………………………………………..….………. kW
(należy podać wartość parametru)

Rezonator fiber z wbudowanym modułem
bezpieczeństwa oraz układem kontroli mocy

spełnia / nie spełnia*

3.

spełnia / nie spełnia*

Proponowany rezonator: …………………..…..……..
(producent lub model)

Sprawność energetyczna lasera:
nie mniejsza niż 30%

………………………………………..….………. %

Nominalny zakres ruchów roboczych X:
nie mniej niż 1500 mm

………………………………………..….………. mm

Nominalny zakres ruchów roboczych Y:
nie mniej niż 3000 mm

………………………………………..….………. mm

Nominalny zakres ruchów roboczych Z:
nie mniej niż 120 mm

………………………………………..….………. mm

Nominalny wymiar ciętego arkusza X:
nie mniej niż 1500 mm

………………………………………..….………. mm

Nominalny wymiar ciętego arkusza Y:
nie mniej niż 3000 mm

………………………………………..….………. mm

Prześwit pod dyszą:
nie mniej niż 100 mm

………………………………………..….………. mm

Wymiar ciętego arkusza X:
nie mniej niż 1500 mm

………………………………………..….………. mm

Wymiar ciętego arkusza Y:
nie mniej niż 3000 mm

………………………………………..….………. mm

13.

Modulator wiązki lasera z możliwością
kształtowania charakterystyki modulacji

spełnia / nie spełnia*

14.

Automatyczna kalibracja układu regulacji
wysokości dyszy

spełnia / nie spełnia*

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)
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15.

Automatyczne wykrywanie pozycji arkusza

spełnia / nie spełnia*

16.

Napędy osi X, Y, Z: silniki liniowe,
zapewniające dynamikę pracy przy
wycinaniu skomplikowanych kształtów

spełnia / nie spełnia*

17.

Obustronny napęd bramy silnikami
liniowymi

spełnia / nie spełnia*

18.

Kontrola oraz korekcja kąta bramy

spełnia / nie spełnia*
rozdzielczość: …………………………… mm

19.

Liniały pomiarowe o rozdzielczości nie
mniejszej niż 0,000001 mm i o dokładności
nie mniejszej niż 0,005 mm/m

dokładność: ……………………..…….… mm/m
(należy podać wartość parametrów)

20.

Budowa głowicy zapewniająca ochronę
przed zanieczyszczeniem soczewek

spełnia / nie spełnia*

21.

Głowica wyposażona w system antykolizyjny

spełnia / nie spełnia*

22.

Prędkość pustych przejazdów w osi X:
nie mniej niż 180 m/min,

………………………………………..….………. m/min

Prędkość pustych przejazdów w osi Y:
nie mniej niż 180 m/min,

………………………………………..….………. m/min

24.

Stół z blokadą mechaniczną, zapewniający
dodatkowe usztywnienie palety podczas
cięcia

spełnia / nie spełnia*

25.

Nośność stołu: nie mniej niż 800 kg

………………………………………..….………. kg

23.

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

(należy podać wartość parametru)

26.

Automatyczny zmieniacz palet

spełnia / nie spełnia*

27.

Napęd stołu łańcuchowy, pozwalający na
precyzyjne ustawianie palet z pełną kontrolą
pozycji

spełnia / nie spełnia*

28.

Odpylacz podciśnieniowy z oczyszczaniem
pulsacyjnym

spełnia / nie spełnia*

29.

System odpylania z podziałem na strefy,
przełączające się automatycznie

spełnia / nie spełnia*

30.

Pojemniki na odbiór odpadów powstałych w
procesie cięcia

spełnia / nie spełnia*

31.

Zintegrowany system chłodzenia agregatem
z cyfrową stabilizacją temperatury

spełnia / nie spełnia*

32.

Wielofunkcyjny panel sterowania z regulacją
położenia, z pełną klawiaturą i myszą,
złączem USB, płynną regulacją posuwu oraz
korekcją ciśnienia gazu

spełnia / nie spełnia*

4

33.

System sterowania z wbudowanym
komputerem, pamięć RAM: min 4GB,
Monitor LCD kolorowy: min 15”, system
operacyjny, oprogramowanie projektowe:
CAD/CAM/CNC lub równoważne,
zintegrowane z systemem sterowania
(licencja na 3 stanowiska, czas trwania
licencji na oprogramowanie projektowe: nie
krócej niż 3 lata)

Pamięć RAM: …………………… GB
Monitor LCD kolorowy: ……………………..”
Oprogramowanie projektowe: …………..……….
…………….…………………………………………………………….

czas trwania licencji: ……………………………… lata
(należy podać wartość parametrów)

34.

Kabina zabezpieczająca operatora z drzwiami
umieszczonymi z 3 stron (zabezpieczonymi
wyłącznikami/czujnikami bezpieczeństwa),
umożliwiającymi dostęp do całego obszaru
roboczego bez wchodzenia do lasera

spełnia / nie spełnia*

35.

Drzwi przednie dwuskrzydłowe
z automatyczną blokadą na czas cięcia

spełnia / nie spełnia*

36.

System zasilania gazami tnącymi, tlen i azot,
zmiana gazu w trybie automatycznym
z jednoczesną regulacją ciśnienia oraz
zabezpieczeniem przed skutkami spadku
ciśnienia zasilania gazami poniżej
dozwolonej wartości

spełnia / nie spełnia*

37.

Możliwość wycinania sprężonym
powietrzem

spełnia / nie spełnia*

38.

Gniazdo umożliwiające podłączenie sieci LAN
oraz zintegrowanie lasera z systemami
informatycznymi klienta

spełnia / nie spełnia*

39.

Konstrukcja maszyny monolityczna
samonośna, niewymagająca
fundamentowania

spełnia / nie spełnia*

40.

Komory ramy głównej wypełnione betonem
kompozytowym lub równoważnym
materiałem

spełnia / nie spełnia*

41.

Gwarancja na całe urządzenie:
nie krótsza niż 24 miesiące

spełnia / nie spełnia*

42.

Czas reakcji na usterkę:
nie dłuższy niż 48 godz.

spełnia / nie spełnia*

43.

Certyfikat zgodności CE

spełnia / nie spełnia*

44.

Instrukcja obsługi w języku polskim

spełnia / nie spełnia*

* niewłaściwe skreślić
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabeli w odniesieniu do każdego parametru.
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5. Oświadczam/y, że:
1) Akceptuję/emy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
2) Akceptuję/emy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Akceptuję/my wskazany w zapytaniu ofertowym termin związania ofertą.
4) Otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5) Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu.
6) Posiadam/y potencjał techniczny, osobowy, wiedzę i doświadczenie niezbędne dla realizacji
zamówienia.
7) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia.
8) Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9) Nie jestem/śmy podmiotem/osobą powiązanym/ą osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Nie zachodzą wobec mnie/nas przesłanki wymienione w zapytaniu ofertowym.
10) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
11) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za
wynagrodzenie podane w niniejszej ofercie.
12) Cena oferty ustalona została z uwzględnieniem wszystkich warunków, o których mowa
w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, dotyczącym realizacji wyżej wskazanego
zamówienia, jak również z uwzględnieniem prac nieuwzględnionych w tym dokumencie,
a które są konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia.
13) Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Po zapoznaniu się z KLUZULĄ INFORMACYJNĄ Zamawiającego w zakresie przetwarzania
i ochrony danych osobowych, zawartą w Zapytaniu ofertowym, oświadczam/y, że wyrażam/y
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Zamawiającemu w toku postępowania
oraz w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty, jako najkorzystniejszej – w toku
wykonania umowy o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami przedmiotowej klauzuli.
7. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych)
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):
Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
w niniejszym postępowaniu.
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8. Korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na:
 adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………….
 nr telefonu: …..……………………………………………………….………………….…….
 osoba do kontaktu: …………………………………..………………..……….…………..
9. Załączone do oferty dokumenty:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego),
2) Zaparafowany wzór umowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
3) Wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

……………………………………………………
(miejscowość i data)

……..…..…………………………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Wykonawcę)
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