Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 20.03.2018 r.

Formularz ofertowy
…………………………………………
Miejscowość, data

W imieniu Firmy: ……………….. pieczęć firmowa ………………………………………………
Oświadczam, iż dostawę „dostawę urządzenia do automatycznego rozkroju szkła laminowanego tj.
opisanego szczegółowo w zapytaniu ofertowym nr 1/2017 z dnia 20.03.2018 wykonam na
warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego zapytania przy zastosowaniu przedstawionych
poniżej parametrów technicznych oraz warunków współpracy.
Termin ważności niniejszej oferty wynosi ………………… dni.
Kryteria formalne obligatoryjne

Lp.

Podstawowe kryteria współpracy dotyczące zamówienia

TAK/NIE

1.

Gwarancja min. 12 miesięcy na wszystkie urządzenia.

TAK/NIE

2.

Koszt transportu, szkolenia, montażu, uruchomienia urządzenia
wraz z uruchomieniem cięć testowych w cenie dostarczonego
urządzenia.

TAK/NIE

3.

Urządzenie w całości fabrycznie nowe.

TAK/NIE

4.

Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

TAK/NIE

5.

Termin realizacji zamówienia nie później niż 25.06.2018

TAK/NIE
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Kryteria formalne techniczne:

Lp.

Parametry techniczne proponowanego urządzenia będącego
przedmiotem niniejszej oferty

Oferowane rozwiązania
techniczne

lampa – promieniowanie podczerwone przeznaczona do
nagrzewania folii bez nagrzewania szkła moc nie mniejsza niż 2
kW;
zespół do cięcia folii

TAK/NIE

PVB zamontowany na wózku dolnym;

TAK/NIE

maszyna wyposażona w kontrolę numeryczną zintegrowaną z
komputerem klasy PC pracującym w środowisku Windows;

TAK/NIE

graficzny edytor tabel rozkroju,

TAK/NIE

oprogramowanie optymalizujące OTD,

TAK/NIE

wyświetlacz diagramu postępu cięcia

TAK/NIE

stanowisko operatora z prawej strony z perspektywy platformy
wyładowczej

TAK/NIE

8.

wybór grubości ciętego szkła z poziomu panelu sterującego
(elektroniczne ustawienie grubości ciętego szkła)

TAK/NIE

9.

1.

TAK/NIE

2.
3.
4.
5.
6.
7.

całkowita moc zainstalowana urządzenia w kW
10.
maks. rozmiar tafli - mm x mm;
11.
rozmiar urządzenia - mm x mm
12.
Maksymalna grubość ciętej tafli w mm;
13.
Dokładność pozycjonowania - +/- mm;
14.
prostoliniowość cięcia w mm,
15.
16.
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czas cyklu dla L=3200 mm (cięcie – przełamanie – oddzielenie) na
arkuszu 44.2x3210 w sec.

maksymalna grubość obsługiwanej foli laminującej w mm,
17.
minimalna wielkość ciętego szkła mm x mm
18.
przesunięcie krawędzi cięcia „góra – dół” - mm
19.
20.

różnica długości między dwoma przekątnymi (prostokąt o polu
<2m2) w mm.

Kryteria punktowe:
Oferuję dostawę przedmiotowej linii technologicznej zgodnej z
Lp. podanymi powyżej parametrami technicznymi na warunkach
wskazanych poniżej:
1.

Cena netto wraz z określeniem waluty

2.

Proponowany czas realizacji dostawy w dniach, liczony od dnia
złożenia zamówienia

3.

Proponowany okres gwarancyjny w miesiącach (nie mniej niż 12
miesięcy)

Proponowane warunki
dostawy/współpracy

Oświadczenia:
1. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, w tym z załącznikami oraz przyjmuję bez zastrzeżeń
wymagania w nich zawarte.
2. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy/przyjęcia
zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am konieczne informacje i
wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
5. Wszystkie informacje zamieszczone w załącznikach do oferty są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym
….……………………………………………………
Podpis i pieczęć firmowa
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