Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2017 – Formularz ofertowy

(pieczęć oferenta)

OFERTA
na realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/2017 z dnia 06.09.2017 :

I. Wykonawca:
...........................................................................................................................
Nazwa:
Adres:

...........................................................................................................................

Tel.:

...........................................................................................................................

E-mail.:

...........................................................................................................................

NIP:

...........................................................................................................................

REGON:

...........................................................................................................................

Osoba do kontakt:

...........................................................................................................................

Oferta według kryteriów punktowych

I.

Kryterium nr 1: Cena netto w PLN
Lp.
1

2

3

4

Urządzenie
Grupa urządzeń nr 1:
1. Zbieracz i analizator danych dla stref zagrożonych
wybuchem - 1 szt.
2. Inteligentny system osiowania - 1szt
3. Laminowane podkładki z odklejanymi warstwami
służące do uzyskania pożądanej grubości - 1 kpl
4. Zaawansowany laserowy system pomiarowy o
budowie modułowej - 1szt
5. Narzędzie pomiarowe do diagnostyki i rejestracji stanu
maszyn - 1 szt
6. Platforma integrująca dla systemów diagnostyki drgań
- 1szt
7. Moduł pomagający użytkownikowi w interpretacji
zmierzonych drgań, - 1 szt
8. Platforma programowa do osiowania maszyn - 1 szt
Grupa urządzeń nr 2:
1. Przemysłowa kamera termowizyjna - 1szt
2. Pirometr graficzny z oprogramowaniem i adapterem
kart SD - 1 szt
1
3. Komputer do analiz wraz z licencjami OEM -1 szt

Grupa urządzeń nr 3:
1. Tester rezystancji izolacji - 2 szt
2. Tester wielofunkcyjny instalacji elektrycznych – 2 szt
3. Tester izolacji 2 szt
4. Multimetr cyfrowy przemysłowy 2 szt
5. Miernik cęgowy -2 szt

Grupa urządzeń nr 4:
1. Nagrzewnica do łożyska - 1szt

Wartość netto

Cena netto: ……………….PLN
(słownie …………………………….)

Cena netto: ……………….PLN
(słownie …………………………….)

Cena netto: ……………….PLN
(słownie …………………………….)

Cena netto: ……………….PLN
(słownie …………………………….)

1

Zamawiający dopuszcza w przypadku zakupu komputera wyłączenie zasady co do jednego producenta urządzeń
pomiarowych w obrębie jednej grupy.
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Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia
Lp.

Urządzenia

Termin realizacji (jednostka miary: miesiące)

Grupa urządzeń nr 1

1

Termin realizacji dostawy urządzeń wyniesie: …………………..
Grupa urządzeń nr 2

2

Termin realizacji dostawy urządzeń wyniesie: …………………..
Grupa urządzeń nr 3

3

Termin realizacji dostawy urządzeń wyniesie: …………………..
Grupa urządzeń nr 4

4

Termin realizacji dostawy urządzeń wyniesie: …………………..

Kryterium nr 3: Gwarancja
Lp.

Urządzenia

Okres gwarancji (jednostka miary: miesiące)

Grupa urządzeń nr 1

1

Okres gwarancji dla urządzeń wyniesie: …………………………
Grupa urządzeń nr 2

2

Okres gwarancji dla urządzeń wyniesie: …………………………
Grupa urządzeń nr 3

3

Okres gwarancji dla urządzeń wyniesie: …………………………
Grupa urządzeń nr 4

4

Okres gwarancji dla urządzeń wyniesie: …………………………

II.

Oświadczenia Wykonawcy

1. Oświadczam, że posiadamy:






odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia
uprawnienia do wykonywania uprawnionej działalności (jeśli dotyczy)
sytuację finansową i ekonomiczną zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia.
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2. Oświadczamy, że powyższa wycena obejmuje wszystkie składniki jakie Zamawiający zobowiązany
będzie ponieść w związku z realizacją umowy,
3. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w
Zapytaniu ofertowym nr 2/2017,
4. Zobowiązuje się do gotowości do realizacji usług w terminach wskazanych w umowie z
Zamawiającym, tj., że wykazany potencjał jest wystarczający do terminowej realizacji umowy
podpisanej przez Zamawiającego z Oferentem, w tym w kontekście zadań wykonywanych
przez Oferenta na rzecz innych podmiotów.
5. Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Oświadczam(y), że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem/am konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do
przygotowania oferty.
7. Oświadczam(y), iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.
8. Oświadczam iż, jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu
składania ofert.
9. Zobowiązuję się do zawarcia Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Do niniejszej oferty załączamy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
procedurze udzielenie zamówienia oraz potwierdzające brak występowania przesłanek do
wykluczenia wykonawcy z procedury udzielenia zamówienia:
a) Katalogi wraz z parametrami oferowanych urządzeń i osprzętu dla serwerów - ….szt

……………………………….. ………………………………………………………………………
data, miejscowość

podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy+ pieczęć
imienna/firmowa
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