
 

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 1 do zapytania ofertowego nr 2/3.2.2/2020 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/2020 z dnia 26.03.2020 r. dotyczące dostawy i montażu linii do oprawy miękkiej oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z 
zakresem prac opisanym w zapytaniu ofertowym, za cenę: 

Lp. Pozycja Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 
Okres 

gwarancji w 
miesiącach 

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 
maszyny 

(proszę wybrać odpowiednią opcję) 

1. 
Linia do oprawy 
miękkiej     

 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) Karta spełniania wymagań stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 
2) Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, 
3) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (np. karta katalogowa). 

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

 

 

 

 

………………………………………….. 

  (data i podpis osoby upoważnionej) 
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KARTA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

 

Lp. 
Część 

zamówienia 

Nazwa 
parametru/funkcjonalności 

Spełnienie 
wymogu 

przez 

oferowany 

sprzęt 

Opis w opisie (proszę wskazać stronę 
w opisie, na której znajduje się 

potwierdzenie spełnienia kryterium) 

1. 

Linia do 

oprawy 

miękkiej 

linia musi mieć możliwość 
sterowania za pomocą bar-
codów lub QR-codów, tak 
aby ustawić strumieniowe 
dostarczanie zleceń 

TAK/NIE  

prędkość praktyczna 800 – 

4000 opraw na godzinę 
TAK/NIE  

wyposażona w trójnóż z w 
pełni automatycznym 
ustawieniem formatu i 
grubości książki – 

sterowanie za pomocą QR 
code lub barcode 

TAK/NIE  

oklejarka i trójnóż muszą 
pracować w linii TAK/NIE  

automatyczne ustawianie 
formatu i grubości książek – 

sterowanie za pomocą QR 
code lub barcode 

TAK/NIE  

system powinien 

automatycznie sprawdzać 
poprawność dopasowania 
okładki z blokiem - system 

powinien posiadać kamerę 
(lub skaner) sprawdzającą 
poprawność okładki na 
podawaniu oraz kamerę (lub 
skaner) na podawaniu bloku 

TAK/NIE  

Strumieniowe podawanie 
bloków np. poprzez pas 
transportowy.   

TAK/NIE  

 

 

………………………………………….. 

(data i podpis osoby upoważnionej) 

 


