Oferta na dostawę bramowego centrum frezarskiego CNC
dla LORKEN-TECH Henryk Bugdol, ul. Rydułtowska 71, 44-293 Gaszowice,
REGON: 273190701, NIP: 6471709362

Miejscowość: …………….……………., data: …………………

Nazwa i adres / pieczątka Oferenta:

NIP Oferenta: …………………………...………
Dane osoby kontaktowej:
Imię i nazwisko: …………………………….…..
Telefon: ………………………………………….
E-mail: …………………………………………...

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku dot. projektu pt.
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie seryjnej produkcji komponentów
wysokosprawnych układów chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznym i
hybrydowym”, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2
„Innowacje w MŚP”, projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-00DC/17-001) składam(y) ofertę na
dostawę bramowego centrum frezarskiego CNC.
1. Przedmiot oferty
Przedmiotem oferty jest dostawa bramowego centrum frezarskiego CNC (kod CPV: 42623000-9
Frezarki)
marka, model, producent: ………………………………………………………………………………….
posiadającego następujące parametry (wskazać odpowiednie wartości parametrów):
Parametr

Wartość

przestrzeń robocza (XYZ) [mm]
stożek wrzeciona: BT50 [TAK / NIE]
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maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona
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[obr./min.]
moc wrzeciona stała [kW]
szybkie przesuwy w osiach X/Y/Z [m/min]
pojemność magazynu narzędzi [szt.]
dokładność pozycjonowania [+/- mm]
transporter wiórów [TAK / NIE]
chłodzenie przez wrzeciono 50 bar [TAK / NIE]
system chłodzenia zewnętrznego [TAK / NIE]
automatyczny wymiennik narzędzi ATC [TAK /
NIE]
czujnik pomiarowy narzędzia [TAK / NIE]
czujnik pomiarowy detalu [TAK / NIE]
lampa oświetleniowa [TAK / NIE]
półautomatyczna głowica frezująca 90 stopni z
automatycznym hydraulicznym zaciągiem [TAK
/ NIE]
system sterowania
Oferta dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego.
2. Gwarancja udzielana na przedmiot zamówienia
……… miesięcy(ące)
3. Cena oferty
Cena

netto

oferty:

………………….………

(słownie:

…………………………………………

………………………………………………) waluta ……………
Cena brutto oferty (z VAT): …………….… (słownie: …….………..…….……………………
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………………………………………………) waluta ……………
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Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia (w tym transport, instalację, pierwsze uruchomienie i szkolenie pracowników
Zamawiającego z zakresu obsługi maszyny).
4. Miejsce dostawy
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w hali produkcyjnej
należącej do Zamawiającego, zlokalizowanej pod adresem: ul. Główna 27, 44-290 Jejkowice.
5. Czas realizacji zamówienia
……… miesięcy(ące) od dnia zawarcia umowy na dostawę maszyny.
6. Terminy płatności




30% kwoty brutto oferty: przelew w ciągu 7 dni od zawarcia umowy na dostawę maszyny
60% kwoty brutto oferty: przelew w ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości dostarczenia
maszyny Zamawiającemu
10% kwoty brutto oferty: przelew w ciągu 7 dni od sporządzenia protokołu zdawczoodbiorczego i przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego.

7. Oświadczenia
Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym z dnia 27 kwietnia 2017 roku i
nie wnoszę(imy) do niego żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

informacje

niezbędne

do

prawidłowego

Oświadczam(y), że znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą do 31 lipca 2017 roku.
Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązany(i) z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
1)
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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4)
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.

PODPIS(Y)
osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta
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