Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Zapytanie ofertowe na „Dostawę (z uwzględnieniem kosztów transportu do siedziby
Zamawiającego, instalacji, wdrożenia do użytkowania, przeszkolenia pracowników) w pełni
zautomatyzowanej linii technologicznej do rozlewania klejów anaerobowych”
I.

DOSTAWCA (WYKONAWCA)

Nazwa:
Adres:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
II.

DANE
OSOBY
(WYKONAWCY)

UPOWAŻNIONEJ

DO

REPREZENTACJI

DOSTAWCY

Imię i nazwisko:
Stanowisko/ pełniona funkcja:
Telefon:
E-mail:

III.

SPEŁNIENIE
PRZEZ
TECHNICZNYCH

OFERTĘ

MINIMALNYCH

PARAMETRÓW

L.p.

Oczekiwane parametry
techniczne/funkcjonalność/minimalne
wyposażenie linii technologicznej

Kwantyfikowalna
wartość
parametru
(jeśli dotyczy)

Parametry/funkcjonalności/
wyposażenie oferowanej
linii technologicznej *

1

2

3

4

Parametry techniczne
1.
1.1

Wymiary linii technologicznej
Długość

1.2

1.3

Nie większa niż
8m

*

Szerokość

Nie większa niż
5m

*

Wysokość

Nie większa niż
3m

*

2.

Prędkość napełniania (zakres pojemności butelek od 10 ml do 500 ml)

2.1

Dla butelek o poj. 10 ml

Nie większa niż
5s

*

2.2

Dla butelek o poj. 500 ml

Nie większa niż
5min

*

3.

Dokładność napełniania (zakres pojemności butelek od 10 ml do 500 ml)

3.1

Dla butelek o poj. 10 ml

Nie większa niż
0,1g

*

3.2

Dla butelek o poj. 500 ml

Nie większa niż
0,1g

*

4.

Zakres lepkości rozlewanego kleju

4.1
4.2
4.3
5.

Klej o niskiej lepkości
3 mPa s
Klej o średniej lepkości
10 000 mPa s
Klej o wysokiej lepkości
120 000 mPa s
Specyfikacja elementów (stanowisk) linii do rozlewania klejów anaerobowych – linia
powinna składać się z 5 elementów (stanowisk) – zgodnie z projektem

5.1

Element 1.0: Zsynchronizowany system
stołu obrotowego do automatycznego
napełniania produktu i przykręcania
zakrętek – obsługujący proces dowozu
butelek, rozdzielania na pojedyncze
sztuki, wkładania, dozowania, ważenia,
przykręcania zakrętek i układania

5.1.1

Stacja 1: podawanie butelek,
rozdzielanie na pojedyncze sztuki i
wkładanie do gniazd roboczych

1 szt.

5.1.2

Stacja 2: ważenie i dozowanie

1 szt.

5.1.3

Stacja 3: rezerwa – stacja wolnego
przebiegu

1 szt.

5.1.4

Stacja 4: rozdzielanie, podawanie i
przykręcanie zakrętek

1 szt.

5.1.5

Stacja 5: usuwanie (wyjmowanie)
produktu z przestrzeni roboczej

1 szt.

5.1.6

Stacja 6: rezerwa – stacja wolnego
przebiegu

1 szt.

5.2

Element 2.0: System napełniania dla
dużych butelek (owalnych i
okrągłych, o objętości do 500 ml)

1 szt.

5.3

Element 3.0: System napełniania dla
butelki o konstrukcji harmonijkowej

1 szt.

5.4

Element 4.0: Automatyczny system
etykietowania ze stacją obrotową,
opcjonalnie dla jednej lub dwóch
etykiet – system z własnym
sterowaniem i panelem obsługi

1 szt.

5.5

Element 5.0: Sterowanie i elektronika

1 szt.

* 1. W polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanej
linii technologicznej.
2. W pozostałych polach kolumny nr 4 tabeli należy stwierdzić spełnianie lub nie określonych
wymogów technicznych, w tym obecności danej funkcjonalności, właściwości linii technologicznej w
ramach składanej oferty. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, spełniających zadane
funkcje, w tym miejscu należy uzasadnić równoważność proponowanych rozwiązań.
IV.
OFEROWANA CENA
Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..
słownie: …………………………………………………………………………………………………
stawka podatku VAT: ... %
Wartość całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………………….
słownie: ………………………………………………………………………………………………….
V.

CZAS DOSTAWY

Czas dostawy od momentu podpisania umowy wynosi ………… dni (kalendarzowych).

VI.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …….miesięcy.
VII.

CZAS REAKCJI SERWISU OD CHWILI OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA O
WYSTĄPIENIU AWARII/BŁĘDU/USTERKI DO MOMENTU PRZYSTĄPIENIA DO
USUNIĘCIA AWARII/BŁĘDU/USTERKI

Oferowany czas reakcji serwisu od chwili otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu Awarii/Błędu/Usterki
do momentu przystąpienia do usunięcia Awarii/Błędu/Usterki wynosi … godzin.
Oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu
ofertowym.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w
Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach i akceptujemy je bez zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż
informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy
świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.

…………………………..
Data sporządzenia oferty
1

………………………………
Podpis i pieczęć Dostawcy1

W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową.

OŚWIADCZENIE:
Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z
nim osobowo i/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 (Dostawcy) zamówienia a
Wykonawcą (Dostawcą), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………..
Data

………………………………
Podpis i pieczęć Dostawcy

