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FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy..........................................................................
....................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Telefon/fax Wykonawcy...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Adres e – mail Wykonawcy: ……….............................................................................................................
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Pro Design Sp. z o.o.
60-638 Poznań,
ul. Śpiewaków 14,
NIP 7811824709
REGON 300883473
KRS 0000310747
W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na::
dostawę fabrycznie nowych maszyn do rapid prototypingu do budynku przy ul. Zwierzynieckiej 3 w
Poznaniu w ramach zadania przebudowa budynku drukarni „Concordia” w Poznaniu - utworzenie
Wielkopolskiego Centrum Designu

Oferujemy dostawę fabrycznie nowych maszyn do rapid prototypingu do budynku przy ul.
Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach zadania przebudowa budynku drukarni „Concordia” w
Poznaniu - utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu następujących parametrach technicznych
Maszyna nr 1:
Parametry maszyn.
Parametry

Wymagania

Technologia druku

MEN

Parametry systemu

Inspire290D

Komora wydruku brutto w mm

295 x 255 x 310

Komora wydruku netto w mm

295 x 255 x 310

Szybkość wydruku (cm3/h)

Grubość warstwy w
mikrometrach

5cm3 – przy
0,2mm
60cm3 – przy
0,4mm
0,2mm - 0,4mm
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0,2

Liczba głowic drukujących

2

Liczba kaset z materiałem

2

Możliwość użycia kaset
pojemności większej niż 1kg
Możliwość dostosowania do
nowych materiałów
Materiał wspierający
wypłukiwany
Formaty wejściowe
Sposób komunikacji z
komputerem
System operacyjny, z którym
współpracuje drukarka 3D

Tak
nie
Tak
STL
USB
Windows XP,
240VAC 50/60Hz,

Zasilanie
Skład systemu:
Skład systemu

Wymagane

Drukarka 3D

1 szt

Oprogramowanie dedykowane

tak

Zestaw narzędziowy

tak
° 1 x kaseta z
materiałem
budującym białym

Zestaw startowy materiałów

2 kg,
° 1 x kaseta z
materiałem
wspierającym 2 kg
Tak, u

Instalacja

Zamawiającego

Szkolenie

Tak, 8h dla 4 osób

Gwarancja

12 miesięcy

Instrukcja w języku polskim i
angielskim

tak
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Maszyna nr 2:
Minimalne parametry maszyny.
Parametr

Wymagania

Technologia druku

POLYJET

Parametry systemu

Objet24

Komora wydruku brutto w mm
Komora wydruku netto w mm
Szybkość wydruku
(mm/h/pasek 65mm)
Rozdzielczość X,Y,Z w dpi

240x200x150
234,4x192,7x150
8
600x600x900

Grubość warstwy w
mikrometrach

28

Dokładność w mm

0,1

Liczba głowic drukujących

2

Liczba kaset z materiałem

4

Możliwość użycia kaset o
pojemności 1kg
Możliwość dostosowania do
nowych materiałów
Materiał wspierający
wypłukiwany wodą
Formaty wejściowe
Sposób komunikacji z
komputerem
System operacyjny, z którym
współpracuje drukarka 3D
Zasilanie
Zewnętrzne wymiary drukarki
3D w mm
Waga maszyny

Parametry oferowane

Tak
nie
Tak
STL, SLC
LAN – TCP/IP
Windows XP,
Windows7
240VAC 50/60Hz,
1,5KW prąd
jednofazowy
825x620x590
93 kg

Skład systemu:
Skład systemu

Wymagania
minimalne

Drukarka 3D

1 szt

Oprogramowanie dedykowane

tak

System zarządzania materiałem

tak
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Urządzenie do usuwania
materiału pomocniczego

1 szt

Zestaw narzędziowy

tak
° 2 x kaseta z
materiałem
budującym białym
1kg,

Zestaw startowy materiałów

° 2 x kaseta z
materiałem
wspierającym 1kg
Tak, u
Instalacja

Zamawiającego

Szkolenie

Tak, 8h dla 4 osób

Gwarancja

12 miesięcy

Instrukcja w języku polskim i
angielskim

tak

za następującą cenę za całość zamówienia obejmującą wszelkie elementy przedmiotu zamówienia
opisane w załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu:
Lp.

Nazwa maszyny

1

Maszyna nr 1:
Marka: …………………………..
Model: …………………………..
Maszyna nr 1:
Marka: ……………………………
Model: ……………………………

2

Cena
jednostkowa
netto (PLN)

Ilość
(szt. )

jednostek

Wartość
(PLN)

netto

1

1

netto .......................................................................................................................................................PLN
podatek vat (23%) .................................................................................................................................PLN
brutto .....................................................................................................................................................PLN
Zamówienia zrealizuję w terminie od dnia zawarcia umowy do 22 listopada 2011 r.
Na oferowany produkt udzielmy ……………..miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego bez uwag.
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Oświadczam, że dodatkowe w cenie zwarliśmy:.
a)

instalację i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego

b)

przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie kompletnej obsługi
przedmiotu zamówienia

c)

dostarczymy pełną dokumentację sprzętu, w tym karty gwarancyjne wraz ze specyfikacją techniczną
oraz instrukcji obsługi w języku polskim w ilość egzemplarzy odpowiadającej ilości zamówionego
sprzętu;

d)

bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;

e)

zapewnimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez autoryzowany serwis oraz dostarczenia przy
dostawie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie
pogwarancyjnym;

f)

dostawa przedmiotu oferty do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

g)

produkt będzie posiadał trwałe oznakowanie producenta/wykonawcy pozwalające na jego pełną
identyfikację (producent/wykonawca- typ- model- numer seryjny);

h)

dodatkowe oznakujemy wyrób znakiem umowy n-r umowy/ rok / zadanie., asortyment;

i)

oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy nie użytkowany w jakikolwiek sposób.

j)

oferowany produkt posiada certyfikat CE.

Oświadczam, że:



uważam się za związany niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania
ofert,



akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,



w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,



wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Oferta została złożona na ........... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............. do nr
.........
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ...............................................................................................
2/ ...............................................................................................
3/ ...............................................................................................
4/ ...............................................................................................

..................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU
Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w
ogłoszeniu o pisemnym przetargu nieograniczony dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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