
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Projekt pt. :  „Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R poprzez stworzenie innowacji produktowej rozładunku 
produktów półmasowych w systemie higienicznym dedykowanej dla przemysłu rolno-spożywczego” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Działanie: II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP 

Poddziałanie: II.3.1: Innowacje w MŚP 

Konkursu numer:RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18 

Nr wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0030/18 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2019r. złożone przez 

Antosiak Krzysztof – PHU „KRISSTAL” 

Nowy Kurzeszyn 5A 

96-200 Rawa Mazowiecka  

NIP: 8351431178 

REGON: 100373778 

 

…………………………………………………………………………………… 

(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) 

 

 



 
działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………. 

(Pełna nazwa i adres Oferenta oraz nr NIP) 

Składam/y następującą ofertę: 

Lp. Zakres oferty 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry techniczne oferowanego produktu 
Oferowane rozwiązanie równoważne (należy 
wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy; jeśli nie – 

rubrykę należy przekreślić) 

Cena netto  Cena brutto 

–zgodnie z zapytaniem ofertowym z 
dnia 12/09/2019 nr 3/2019 

w zł w zł 

1. 

Zakup 

specjalistycznego 

oprogramowania 

 

Parametryczne projektowanie 

trójwymiarowych części i złożeń 
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

   

Możliwość tworzenia dokumentacji 

produkcyjnej płaskiej 
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Narzędzia do pozycjonowania i 

kopiowania elementów  
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Fotorealistyczne renderingi Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 
Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Wykrywanie kolizji  Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 
Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

 
Sprawdzenie właściwości fizycznych 

zamodelowanego detalu i zespołu 
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 



 
Praca na co najmniej dwóch silnikach 

graficznych równocześnie  
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Wbudowane środowisko 2D do odczytu 

plików DWG, DXF 
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Możliwość importu plików  Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 
Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Możliwość eksportu plików  Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 
Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

 

Modelowanie elementów blaszanych  Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 
Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Automatyczne generowanie rozwinięć Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 
Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Obsługa techniczna oprogramowania 

obejmująca pomoc techniczną przez 

cały okres użytkowania licencji 

Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 
Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Możliwość wykonywania obliczeń 

metodą MES  
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Eksporter Raportów Materiałowych do 

Excel lub równoważny 
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

Generator znormalizowanych (normy 

ISO, DIN, PN) konstrukcji stalowych oraz 

konstrukcji aluminiowych  

Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 
Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

 
Biblioteka połączeń śrubowych (normy 

PN, ISO, DIN, ANSI)  
Spełnia/nie spełnia/rozwiązanie równoważne* 

Oferowany parametr rozwiązania 
równoważnego: 

     

 



 
Czas obowiązywanie licencji (poniżej należy podać w miesiącach ile będzie wynosił okres licencji  na przedmiot dostawy): 

Okres obowiązywania licencji będzie wynosił: …………… miesięcy 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń. 
2. Zobowiązuję się do prezentacji sprzętu na życzenie Zamawiającego i udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności przedmiotu oferty z 

wymaganiami ujętymi w zapytaniu. 
3. Oświadczam, że uzyskałem pełne informacje na temat warunków i przedmiotu zamówienia. 

Do niniejszej oferty załączam/my: 

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

Oferta ważna:  ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

……………………….., dn. …………………….. r. 

Miejscowość, data 

…………………………………………….. 

Pieczęć Oferenta 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Oświadczam, że:  

Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie 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. 

 

Ponadto oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego. 
 

…………………………………………………………. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do 

reprezentowania Oferenta 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

……………………….., dn. …………………….. r. 

Miejscowość, data 

…………………………………………….. 

Pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia oświadczam(y), że spełniam(y) przewidziane w treści Zapytania ofertowego warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalającej na realizację zmówienia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia; 

 

 

………………………………………………………………………….. 

(podpis, miejscowość, data) 

 

 

 


