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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 05.12.2017 r.   

 

Formularz ofertowy  

………………………………………… 

        Miejscowość, data 

 

 

W imieniu Firmy: ……………….. pieczęć firmowa ……………………………………………… 

 

Oświadczam, iż dostawę „zakupem prasy krawędziowej do gięcia metali” tj. opisanej szczegółowo w 
zapytaniu ofertowym nr 2/2017 z dnia 05.12.2017 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 urządzeń 
wraz z uruchomieniem produkcji testowych w cenie 
dostarczonych urządzeń. 

TAK/NIE 

3.  Gwarancja czasu reakcji serwisu w ciągu max. 24 godzin od 
momentu zgłoszenia. 

TAK/NIE 

4. Urządzenie w całości fabrycznie nowe.  TAK/NIE 

5.  Pełna dokumentacja urządzeń w języku polskim. TAK/NIE 

6.  Termin realizacji zamówienia nie później niż 20.05.2018 TAK/NIE 
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Kryteria formalne techniczne:  

 

 

Lp. Parametry techniczne proponowanego urządzenia będącego 

przedmiotem niniejszej oferty 

Oferowane rozwiązania 

techniczne 

1.  
Kompensacja gięcia CNC (Bombierung CNC),  TAK/NIE 

2.  
4-osiowy system zderzaka tylnego,  TAK/NIE 

3. 
Hydrauliczne mocowanie narzędzi górnych,  TAK/NIE 

4. 
Asysta pomiaru kąta gięcia - ACB Wireless –„Automatically 
Controlled Bending”,  

TAK/NIE 

5. 
Oświetlenie obszaru roboczego przednie i tylne,  TAK/NIE 

6. 
Konsola nakładcza z plastikowymi podstawami,  TAK/NIE 

7. 
Instalacje zabezpieczające BendGuard (z Block-Laser),  TAK/NIE 

8. 
Pomocnicze ramię (urządzenie wspomagające gięcie) z regulacją 
wysokości oraz parkingiem bocznym 

TAK/NIE 

9. 
Siła nacisku  kN,   

10. 
Długość krawędzi gięcia  mm,   

11. 
Wysokość montażu  mm  

12. 
Skośne ustawienie belki gnącej ±  mm,   

13. 
Swobodny prześwit stojaka  mm,  

14. 
Wysięg  mm,   

15. 
Szerokość stołu  mm,   

16. 
Maks. prześwit stół prasy – belka prasy  mm,   
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17 
Wysokość robocza  mm,  
 

 

18. 
dokładność 

pozycjonowania 
Odchylenie położenia osi Y - mm;   

Odchylenie położenia osi X -  mm;   

Odchylenie położenia osi R - mm   

19. 
Skok osi Y -  mm,  

20. 
Przemieszczanie osi X -  mm  

 

 

Kryteria punktowe: 

 

 

Lp. 

Oferuję dostawę przedmiotowej linii technologicznej zgodnej z 

podanymi powyżej parametrami technicznymi na warunkach 

wskazanych poniżej: 

 

Proponowane warunki 

dostawy/współpracy 

 
1. Cena   netto  wraz z określeniem waluty   

2.  

Proponowany czas realizacji dostawy  w dniach, liczony od dnia 

zawarcia umowy/złożenia zamówienia (planowana data zawarcia 

umowy/złożenia zamówienia – 18.12.2017) 

 

3.  
Proponowany okres gwarancyjny w miesiącach (nie mniej niż 12 

miesięcy) 
 

 

 

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 


