Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/3.2.2/2020

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/2020 z dnia 21.02.2020 r. dotyczące dostawy i montażu linii do cięcia i przygotowywania bloków oferujemy wykonanie
zamówienia zgodnie z zakresem prac opisanym w zapytaniu ofertowym, za cenę:
Lp.

1.

Wartość
netto

Pozycja

Wartość
VAT

Wartość
brutto

Okres gwarancji w
miesiącach

Linia do cięcia i
przygotowywania
bloków

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii maszyny
(proszę wybrać odpowiednią opcję)
 Czas reakcji do 2h od zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny)
oraz w razie potrzeby wizyta w ciągu 12 h roboczych od momentu
zgłoszenia awarii (telefonicznie/mailowo) - 20 pkt.
 Czas reakcji do 6h od zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny)
oraz w razie potrzeby wizyta w ciągu 24 h roboczych od momentu
zgłoszenia awarii (telefonicznie/mailowo) - 10 pkt.
 Czas reakcji do 12h od zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny)
oraz w razie potrzeby wizyta w ciągu 48h roboczych od momentu
zgłoszenia awarii (telefonicznie/mailowo) – 5 pkt.
 Pozostałe – 0 pkt.

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Załączniki:
1.
2.
3.

Karta spełniania wymagań stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (np. karta katalogowa), a dla potwierdzania parametru określonego w punkcie 2 oferent zobowiązany przedstawić techniczny
opis sposobu przygotowania bloku. Należy przedstawić jak takie rozwiązanie będzie działało – np. poprzez przedstawienie rysunków z layoutem linii i opisem
poszczególnych modułów/ przygotowanie prezentacji działającej linii.

UWAGI DODATKOWE: Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną (potwierdzenie: dane z rejestru, pełnomocnictwa, itp.)

…………………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej)
Projekt pn. „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/3.2.2/2020

KARTA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

Lp.

Część
zamówienia

Nazwa
parametru/funkcjonalności
1.

Linia do cięcia i
przygotowywania
bloków

Potwierdzenie (proszę wskazać
stronę w opisie (np. karcie
katalogowej), na której znajduje się
potwierdzenie spełnienia kryterium)

sterowanie bar-codem lub QR-codem zapewniające pełną automatyzację w
zakresie:

1.1. poprzecznej wycinki do
5 cm

1.

Spełnienie
wymogu
przez
oferowany
sprzęt

1.2. automatycznego
przestawiania ilości
użytków od 1 do 4 (tzn.
maszyna musi się
zmieniać automatycznie
od ustawienia
jednoużytkowego do
czteroużytkowego,
proces musi być w pełni
automatyczny bez
udziału operatora)
1.3. automatycznego
przestawiania z formatu
x na y (proces musi być
w pełni automatyczny
bez udziału operatora)
1.4. automatycznego
przestawiania noży
tnących poprzecznych i
wzdłużnych (proces
musi być w pełni
automatyczny bez
udziału operatora).
2. blok książki musi być
wstępnie klejony lub
system musi umożliwiać
automatyczny transport
bloków do oklejarki.
Formatowanie składek
tak, aby możliwe było
podanie automatyczne
bloku do olejarki.

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

3.

obsługa roli do 500 mm,

TAK/NIE

4.

prędkość ok. 150 m/min.

TAK/NIE

*dla potwierdzania parametru określonego w punkcie 2 oferent zobowiązany przedstawić techniczny opis
sposobu przygotowania bloku. Należy przedstawić jak takie rozwiązanie będzie działało – np. poprzez
przedstawienie rysunków z layoutem linii i opisem poszczególnych modułów/ przygotowanie prezentacji
działającej linii.

…………………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej)
Projekt pn. „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

