
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 10.06.2016 r.   

Formularz ofertowy  

………………………………………… 

        Miejscowość, data 

W imieniu Firmy:  

Oświadczam, iż dostawę „wycinarki laserowej” opisaną w zapytaniu ofertowym  z dnia 10.06.2016 

wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego zapytania przy zastosowaniu 

przedstawionych poniżej parametrów technicznych oraz warunków współpracy. Termin ważności 

niniejszej oferty wynosi ………………… dni. 

 

Kryteria formalne obligatoryjne 

Lp. Podstawowe kryteria  współpracy dotyczące zamówienia TAK/NIE 

1.  Gwarancja min. 12 miesięcy na cała maszynę.  TAK/NIE 

2.  Koszt transportu, szkolenia, montażu, uruchomienia maszyny 
wraz z uruchomieniem detali testowych w cenie maszyny. 

TAK/NIE 

3.  Gwarancja czasu reakcji serwisu w ciągu max. 24 godzin od 
momentu zgłoszenia. 

TAK/NIE 

4. Urządzenie w całości fabrycznie nowe.  TAK/NIE 

5.  Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim. TAK/NIE 

 

Kryteria formalne techniczne:  

Lp. Parametry techniczne proponowanego urządzenia będącego 

przedmiotem niniejszej oferty 

Oferowane rozwiązania 

techniczne 

1.  Technologia źródła laserowego – Fiber TAK/NIE 

2.  Sterowanie – CNC z możliwością rozbudowy o automatyczne 

nastawy ogniskowej głowicy tnącej - komunikaty w języku polskim 

TAK/NIE 

3.  Rodzaj stołu – automatyczny dwupaletowy TAK/NIE 

4.  Oprogramowanie: Możliwość wczytywania, edycji i korekcji plików 
*.dxf z możliwością automatycznego rozkładu elementów – 
nestingu oraz wizualizacji procesu cięcia w czasie rzeczywistym; 

TAK/NIE 



Moduł kalkulacji kosztów i czasów cięcia; Automatyczny dobór 
gazów cięcia oraz ciśnień roboczych 

5.  Obszar pracy osi X w mm  

6. Obszar pracy osi Y w mm  

7. Obszar pracy osi Z w mm  

8. Maksymalna wielkość obrabianego arkusza w mm  

9. Moc źródła laserowego  w kW  

10. Maksymalny zakres grubości cięcia stali w mm  

 

Kryteria punktowe: 

 

Lp. 

Oferuję dostawę wycinarki laserowej zgodnej z podanymi 

powyżej parametrami technicznymi na warunkach wskazanych 

poniżej: 

 

Proponowane warunki 

dostawy/współpracy 

 
1. 

Cena netto urządzenia wraz z dostawą, uruchomieniem i  

szkoleniem 
 

2.  

Proponowany czas realizacji dostawy  w dniach, liczony od dnia 

zawarcia umowy/złożenia zamówienia (planowana data zawarcia 

umowy/złożenia zamówienia – 01.07.2016) 

 

3.  
Proponowany okres gwarancyjny w miesiącach (nie mniej niż 12 

miesięcy) 
 

4. Kraj pochodzenia/wyprodukowania urządzenia  

Oświadczenia: 

1. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, w tym z załącznikami oraz przyjmuję bez zastrzeżeń 

wymagania w nich zawarte. 

2. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy/przyjęcia 

zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am konieczne informacje i 

wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Wszystkie informacje zamieszczone w załącznikach do oferty są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym 

 

….…………………………………………………… 

Podpis i pieczęć firmowa 


