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………………………………………………     ………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy      Miejscowość, data 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

OFERTA 

Dane wykonawcy 
Imię i Nazwisko/Nazwa ................................................................................  
Adres.............................................................................................................  

NIP ................................................ REGON ...................................................  

Nr KRS ...........................................................................................................  

Tel./Fax .........................................................................................................  

Adres e-mail..................................................................................................  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2017 r. dotyczące realizacji dostawy pionowego 

centrum frezarskiego CNC, tokarki CNC oraz oprogramowania CAD/CAM  dla firmy P.P.H.U. 

"MARBO" S.C. BOŻENA ULIKOWSKA, MICHAŁ ULIKOWSKI, Ul. Boczna 41, 27-200 Starachowice w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II 

Etap zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, składamy następującą ofertę dotyczącą 

realizacji zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym: 

I. Oferuję dostarczenie pionowego centrum frezarskiego CNC w łącznej cenie: 

a) .......................... brutto (słownie: ......................................................................................... ) 

b) .......................... netto (słownie ............................................................................................ ) 

c) .......................... podatek VAT 23% (słownie: ....................................................................... ) 

II. Oferuję dostarczenie tokarki CNC w łącznej cenie: 

d) .......................... brutto (słownie: ......................................................................................... ) 

e) .......................... netto (słownie ............................................................................................ ) 

 podatek VAT 23% (słownie: ................................................................................................. ) 

III. Oferuję dostarczenie oprogramowania CAD/CAM w łącznej cenie: 

f) .......................... brutto (słownie: ......................................................................................... ) 

g) .......................... netto (słownie ............................................................................................ ) 

 podatek VAT 23% (słownie: ................................................................................................. ) 

IV. Okres gwarancji (liczony od dnia przekazania). 

Oferuję objęcie przedmiotu dostawy pełną gwarancją przez okres ………………. miesięcy. 

 
Oświadczam/y, iż zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje i wyjaśniania do przygotowania oferty. 

 
 
 

………………………………………………….    ………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej      Podpis 
Wykonawcę 
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………………………………………………     ………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy      Miejscowość, data 

 

Załącznik nr 1 – Opis parametrów technicznych pionowego centrum frezarskiego CNC, tokarki CNC 
oraz oprogramowania CAD/CAM 
 
 

Nazwa urządzenia:  

Pionowe centrum frezarskie CNC  
Osłonięta przestrzeń robocza [T/N]  
System sterowania FANUC bądź system kompatybilny [T/N]  
Przesuw w osi X  - [mm]  
Przesuw w osi Y - [mm]  
Przesuw w osi Z - [mm]  
Długość stołu - [mm]  
Szerokość stołu - [mm]  
Maksymalne obciążenie stołu - [kg]  
Maksymalny moment obrotowy - [Nm]  
Liczba narzędzi w magazynie – [szt.]   
Dokładność pozycjonowania maszyny [mm]  
Korpus maszyny wykonany z żeliwa [T/N]  
Pojemność pamięci -  [GB]  
Monitor LCD [cali]  
Złącze USB [T/N]  
Sondy do pomiaru narzędzia i detalu [T/N]  
Śrubowy wyrzutnik wiórów [T/N]  
Maszyna fabrycznie nowa [T/N]  
  

Tokarka CNC:  
Osłonięta przestrzeń robocza [T/N]  
System sterowania FANUC bądź system kompatybilny [T/N]  
Przesuw poprzeczny suportu w osi X - [mm]  
Przesuw wzdłużny suportu w osi Z - [mm]  
Średnica uchwytu - [mm]  
Maksymalny przelot wrzeciona - [mm]  
Zakres obrotów wrzeciona – [obr/min]  
Moc wrzeciona - [kW]  
Głowica rewolwerowa –[typ]  
Liczba pozycji narzędziowych – [szt]  
Dokładność pozycjonowania obrabiarki  - [mm]  
Ciężar obrabiarki - [kg]  
Narzędzia napędzane, oś C [T/N]  
Prędkość obrotowa narzędzi napędzanych - [obr/min]  
Konik sterowany hydraulicznie  [T/N]  
Taśmowy wyrzutnik wiórów  [T/N]  
Automatyczna sonda narzędziowa [T/N]  
Moc narzędzi napędzanych -  [kW]  
Monitor LCD [cale]  



   
 

P.P.H.U. "MARBO" S.C. BOŻENA ULIKOWSKA, MICHAŁ ULIKOWSKI,  
Ul. Boczna 41,  27-200 Starachowice, Tel 41 274 23 80, fax. 41 274 55 82 

str.3/4

Złącze USB [T/N]  
Maszyna fabrycznie nowa [T/N]  
  
  

Oprogramowanie CAD/CAM:  
moduł tokarski do toczenia 2 osi  [T/N]  
moduł tokarski do frezowania na tokarkach z osią C [T/N]  
moduł frezarski do frezowania 2 1⁄2 osi  [T/N]  
moduł frezarski do równoczesnego 3-osiowego frezowania [T/N]  

 
  

 
 
 

………………………………………………….    ………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej      Podpis 
Wykonawcę 
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta 
 

Oświadczenie 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017 r.  ja niżej podpisany działając w imieniu i na 
rzecz: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dane Wykonawcy - pełna nazwa i adres firmy) 

oświadczam, że: 

1. Dostawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują 

żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• Posiadaniu udziałów co najmniej 5% akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, a w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
2. Dostawca nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

z powodów wymienionych w Art. 24. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
 
 
 

………………………………………………….    ………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej      Podpis 
Wykonawcę 
 

 

 


