Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/6/2017

………………..………., dnia …………

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący zakupu wtryskarki hydraulicznej.

1. Dane Oferenta:
Nazwa (firma) ...........................................................................................................................................
Adres siedziby ............................................................................................................................................
Osoba do kontaktu .................................................................................................... ……………………
Tel.……………………………………………………………………………………………… ……….
E-mail .................................................................................................. …………………………………..
NIP ...........................................................................................................................................................

2. Cena oferty:
Cena netto ………… zł (słownie: ……………………………………………….…………………….)
Podatek VAT ……….. zł (słownie:…………………………………………………………………..…)
Cena brutto ………….. zł (słownie: ………………………………………………………………….…)

3. Termin wykonania zamówienia
Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie
(słownie: ………………….) od daty podpisania umowy.

………….. tygodni

4. Okres gwarancji.
Niniejszym zobowiązuję się udzielić gwarancji na okres …… lat (słownie: ………………….) od dnia
uruchomienia urządzenia.

5.Termin związania ofertą
Niniejszym oświadczam, iż pozostaje związany ofertą do dnia: 30.07.2017 roku.

6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych:
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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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 przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące warunków w postępowaniu:
Oświadczam(y), że:
- posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub
czynności określonych w zapytaniu ofertowym;
- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w
zapytaniu ofertowym;
- dysponuję (emy) potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym;
- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące umowy:
Oświadczam (y), że akceptuję (my) bez zastrzeżeń treść postanowień Umowy na dostawę wtryskarki
wraz z chłodziarką według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania. W przypadku wyłonienia Oferty
do realizacji zobowiązuję (my) się ją podpisać w ciągu 7 dni od zawiadomienia.

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
9. Opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego produktu
W ofercie należy podać wszystkie numery katalogowe i nazwy opcjonalnych licencji lub elementów
składowych urządzenia według wykazu producenta.
Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania wymienione w poniższej tabeli.
Spełnienie wymagań musi wynikać z oficjalnej dokumentacji producenta oferowanej wraz z
urządzeniem lub bezpośrednio z treści oficjalnej strony www. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
jest zobowiązany wskazać miejsce w dokumentacji opisujące wskazaną funkcjonalność.
Wtryskarka hydrauliczna wraz z urządzeniem do chłodzenia formy
wtryskowej/chłodziarki/

Opis oferowanego towaru
(wypełnia Oferent)

Lp.
1.

Opis przedmiotu/funkcji/parametrów
Układ zamykania:
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1.1

Siła zwarcia w zakresie 150-180 ton.

1.2

Min. 5-punktowy układ zamykania, lub rozwiązanie równoważne.

1.3

Wielostopniowa kontrola ciśnienia, prędkości i drogi ruchu formy
(max. 5 min. 3) , lub rozwiązanie równoważne.

1.4

Funkcja szybkiego zamykania formy.

1.5

Niskociśnieniowa funkcja ochrony formy, podpory ślizgowe płyty
ruchomej, lub rozwiązanie równoważne.

1.6

Kanały teowane w płycie stałej i ruchomej, lub rozwiązanie
równoważne.

1.7

Funkcja automatycznej regulacji wysokości formy.

1.8

Skokowa funkcja ruchu wypychacza, lub rozwiązanie równoważne.

1.9

Kontrola położenia wstecznego.

1.10

Regulowana wsteczna pozycja wypychacza.

1.11

Funkcja opóźnienia ruchu wypychacza.

1.12

Funkcja wyłączenia wypychacza.

1.13

Funkcja powrotu do pozycji zerowej wypychacza w trybie
nieaktywnym.

1.14

Funkcja podtrzymania wypychacza w przednim położeniu.

1.15

Min. 2-stopniowa regulacja prędkości i ciśnienia pracy
wypychacza.

1.16

Szybkozłącze mocowania wypychacza, lub rozwiązanie
równoważne.

1.17

Centralny system smarowania.

1.18

Strefa zrzutu detalu z układem monitorującym opartym o
fotokomórkę, lub rozwiązanie równoważne.

1.19

Listwa rozdzielająca do układu chłodzenia formy (min. 6 stref), lub
rozwiązanie równoważne.

1.20

Układ wtrysku:

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7

Dysza wtryskowa.
Ruchoma osłona bezpieczeństwa dyszy.
Min.6-stopniowa regulacja prędkości, ciśnienia i pozycji wtrysku.
Min. 6-stopniowa regulacja ciśnienia, czasu i prędkości docisku.
Min. 5-stopniowa regulacja prędkości dozowania.
Min. 5-stopniowa regulacja przeciwciśnienia.
Funkcja przełączania z wtrysku.
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13

2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
3.

Funkcja dekompresji w opcji przed i po dozowaniu, lub rozwiązanie
równoważne.
Regulacja pozycji ślimaka z dokładnością min. 0,1 mm.
Regulacja prędkości ślimaka z dokładnością min. 1 mm/s.
Regulacja ciśnienia wtrysku z dokładnością min. 1 bara.
Ustawienie wartości czasu z dokładnością min. 0.1 s .
Funkcja opóźnienia wtrysku, opóźnienia nabierania/dozowania i
docisku, intruzji, autoczyszczenia, automatycznego przetrysku, lub
rozwiązanie równoważne.
Regulacja i kontrola temperatury cylindra.
Osłona cylindra.
Napęd ruchu ślimaka i agregatu wtryskowego.
Grzałki ceramiczne oraz termopary typu K, lub rozwiązanie
równoważne.
Funkcja podtrzymania temperatury cylindra.
Przeciwciśnienie regulowane z panelu operatora, lub rozwiązanie
równoważne.
Układ centrowania położenia dyszy.
Regulowana siła docisku dyszy do formy.
Parametry pracy wtryskarki regulowane serwozaworami lub
rozwiązanie równoważne.
Urządzenie do chłodzenia formy wtryskowej:
min. wydajność chłodzenia 10kW.

Warunki gwarancji:
1)
Naprawa w okresie gwarancji na bazie wysyłki sprzętu zamiennego świadczona nieodpłatnie
przez Wykonawcę.
2)
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt
ze zgłaszającym) najpóźniej następnego dnia roboczego.
3)
Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach
pracy Zamawiającego), faksem, e-mail lub WWW (przez całą dobę).
4)
Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych.
5)
Gwarancja musi być oparta o pakiety serwisowe Producenta o warunkach nie gorszych niż w są
wymagane w postępowaniu, przez cały okres trwania Gwarancji.
6)
Urządzenia wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem muszą pochodzić z legalnego
źródła i być przeznaczone do użytkowania w Unii Europejskiej.
7)
Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale
sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (będzie
wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r, nie będzie on sprzętem odnowionym tj.
refurbished, nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu).
Zamawiający, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych.
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W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zaproponowane produkty zostają opisane poprzez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis
ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty, aby zostały spełnione wymagania stawiane
przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te produkty.
Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty
spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

……………………………………
(Pieczęć firmowa oraz podpis Oferenta)
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