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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/RPOWSL/03.02.00/04/2017 dotyczące 
wyboru dostawcy: 
- Pionowego centrum frezarskie CNC  
- Tokarki CNC 
- Oprzyrządowania dla pionowego centrum frezarskiego CNC 
- Oprzyrządowania dla tokarki CNC 
 
 
Data sporządzenia oferty:………………………….. 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nr ……………. 

 
w odpowiedzi na o zapytanie ofertowe nr 1/RPOWSL/03.02.00/04/2017dotyczące wyboru 
dostawcy: pionowego centrum frezarskie CNC, tokarki CNC, oprzyrządowania dla 
pionowego centrum frezarskiego CNC, oprzyrządowania dla tokarki CNC z dnia 05.04.2017r. 
składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
Dane oferenta: 
Nazwa:……………………………………… 
Adres:………………………………………. 
NIP:…………………………………………. 
 
Dane Osoby Kontaktowej: 
Imię i nazwisko:…………………………………………….. 
Adres email:…………………………………………………. 
Telefon:……………………………………………………….. 
 
 
Zadanie 1 
Kod CPV 42637300-3 Obrabiarki do frezowania metalu 
 
Pionowe centrum frezarskie CNC ……………………………………………………………………  
 
Parametry techniczne: 
- Stół o wymiarach …………………………. mm i obciążeniu ……………………. kg 
- Wrzeciono o maksymalnej prędkość obrotowej …………………. obr/min 
- Magazyn narzędzi mieszczący …………….. szt. o maksymalnej średnicy …………….. mm  
i maksymalnym ciężarze …………….. kg 
- Dokładność pozycjonowania …………………..mm 
- Przemieszczenie osi min X ………………… mm, Y …………………… mm,  
Z ……………………...mm 
- Prędkość posuwu szybkiego osi X,Y,Z ……………………. m/min 
- Maksymalny posuw roboczy ……………………. mm/min 
 
Dostawa, montaż i uruchomienie. 
 
Cena netto ……………………………………... 
Stawka podatku VAT…………………………. 
Cena brutto…………………………………….. 
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Termin płatności…………………………………………………………………… 
Okres obowiązywania gwarancji……………………………………………….. 
 
Termin ważności oferty………………………………….. 
 
Zadanie 2 
Kod CPV 42621100-6 Tokarki sterowane komputerowo 
 
Tokarka CNC …………………………………………………………………………………………... 
 
Parametry techniczne: 
- Przestrzeń robocza z uchwytem głównym wrzeciona ……………..”, średnica przelotu nad 
łożem ………………. mm 
- Maksymalna średnica obróbki ……………… mm 
- Wrzeciono o maksymalnej prędkość obrotowej ……………….. obr/min 
- Średnica wrzeciona przelotowego …………………. mm 
- Głowica rewolwerowa na …………………. narzędzi 
- Możliwość obróbki średnicy zewnętrznej ………………. mm 
- Możliwość obróbki średnicy wewnętrznej ………………… mm 
 
Dostawa, montaż i uruchomienie. 
 
Cena netto ……………………………………... 
Stawka podatku VAT…………………………. 
Cena brutto…………………………………….. 
 
Termin płatności…………………………………………………………………… 
Okres obowiązywania gwarancji……………………………………………….. 
 
Termin ważności oferty………………………………….. 
 
 
Zadanie 3 
Kod CPV 42674000-1 Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu 
 
Oprzyrządowanie dla pionowego centrum frezarskiego CNC składające się  
z elementów: 
- Uchwyty 
- Tulejki zaciskowe 
- Oprawki 
- Oprawki pod głowicę 
- Nakrętki uszczelniające do oprawek 
- Pierścienie uszczelniające do oprawek 
- Komplet narzędzi skrawających 
- Sonda 
- System mocowania typu zero point 
 
Dostawa. 
 
Cena netto ……………………………………... 
Stawka podatku VAT…………………………. 
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Cena brutto…………………………………….. 
 
Termin płatności…………………………………………………………………… 
Okres obowiązywania gwarancji……………………………………………….. 
 
Termin ważności oferty………………………………….. 
 
 
Zadanie 4  
Kod CPV 42674000-1 Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu 
Oprzyrządowanie dla tokarki CNC powinno składające się z elementów: 
- Oprawki tokarskie 
- Tuleje 
- Noże 
- Ucinaki 
- Listwy do odcinania 
- Uchwyty 
- Wytaczaki 
- Oprawy 
 
Dostawa.  
 
Cena netto ……………………………………... 
Stawka podatku VAT……………………….. 
Cena brutto…………………………………….. 
 
Termin płatności…………………………………………………………………… 
Okres obowiązywania gwarancji……………………………………………. 
 
Termin ważności oferty………………………………….. 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności 
na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy 


