
                                                  
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowego przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi 

z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania”.  

I. DOSTAWCA (WYKONAWCA)                                                                                           

    

Nazwa:  

Adres:  

Adres poczty elektronicznej:  

Numer telefonu:  

Numer faksu:  

Numer REGON:  

Numer NIP:  

 

II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY 

(WYKONAWCY) 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko/ pełniona funkcja:  

Telefon:  

E-mail:  

 

 

III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

L.

p. 

Oczekiwane parametry 

techniczne/funkcjonalność/minimalne 

wyposażenie przyrządu ustawczo-

pomiarowego narzędzi ( lub 

równoważne) 

Kwantyfikowalna wartość 

parametru (jeśli dotyczy) 

Parametry/ 

funkcjonalności/ 

wyposażenie 

oferowanego 

przyrządu 

ustawczo-

pomiarowego 

narzędzi * 

1 2 3 4 

Wyposażenie przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi 

1 Urządzenie do ustawiania narzędzi ze 

sterowaniem CNC 

1 szt.  

2 Komputer PC z wyposażeniem 

pozwalającym w pełni na obsługę 

oprogramowania sterującego urządzeniem 

1 szt.  



                                                  
 

3 Oprogramowanie sterujące urządzeniem 1 szt.  

4 Mocowanie (adapter) dla oprawki BT40 1 szt.  

5 Mocowanie (adapter) dla oprawki BT50 1 szt.  

6 Drukarka etykiet samoprzylepnych 1 szt.  

7 Stojak na adaptery min. 3 miejsca 1 szt.  

Parametry techniczne przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi  

1 Minimalny zakres pomiarowy: - Wysokość oś Z=600 mm 

- Promień oś X=200 mm 

- Średnica X(D)=400 mm 

 

* 

2 Dokładność wrzeciona. 

Bicie promieniowe nie większe niż: 

Dokładność pozycjonowania nie mniejsza 

niż: 

 

0,002mm 

0,001mm 

* 

3 Automatyczne sterowanie 

przesuwem/obrotem osi przyrządu: 

- Sterowania CNC w osiach Z,X,C 

- Automatyczne ogniskowanie ostrza 

krawędzi skrawającej 

- przetwornik pomiarowy w osi wrzeciona 

 

 

TAK 

TAK 

TAK 

 

4 Możliwość automatycznego mocowania 

narzędzia we wrzecionie 

TAK  

5 Blokada obrotu wrzeciona co 90° na 

pulpicie przyrządu 

TAK  

6 Urządzenie wyposażone w liniały TAK  

7 Urządzenie lub jego podstawa powinna 

zawierać elementy pozycjonujące 

TAK  

8 Głowica optyczna (kamera) z min. 32 

krotnym powiększeniem z możliwością 

telecentrowania i autokalibracją 

 

TAK 

 

9 Łącze pozwalające na przesył danych do 

elastycznych systemów obróbki 

skrawaniem typu FMS 

 

TAK 

 

Wymagania techniczne dla oprogramowania sterującego  

1 Wirtualny Joystick sterujący przesuwem osi 

z poziomu monitora, automatyczne 

szukanie narzędzia, pozycja parkingowa 

TAK  

2 Dynamiczny krzyż pomiarowy, 

pozwalający na automatyczne 

rozpoznawanie ostrza mierzonego 

narzędzia, biblioteka zawierająca co 

najmniej 220 różnych kształtów ostrza 

TAK  



                                                  
 

3 Funkcje projektora oraz podgląd w świetle 

odbitym ostrza mierzonego narzędzia 

TAK  

4 Autokalibracja kamery światła 

przechodzącego 

TAK  

5 Automatyczne ogniskowanie, lokalizacja 

maksymalnego punktu narzędzia 

TAK  

6 Funkcja wyznaczania maksymalnego 

zarysu na obwodzie narzędzia 

TAK  

7 Zintegrowany system pomocy on-line TAK  

8 Zarządzanie adapterami dla min. 900 

punktów zerowych, zarządzanie 

narzędziami dla min. 10000 narzędzi. 

TAK  

9 Sprawdzanie zgodności z tolerancją dla 

wymiarów w osi X i Z. 

TAK  

10 Niezależny w każdej osi pomiar promienia, 

średnicy, lub wymiar różnicowy.  

TAK  

11 Oprogramowanie powinno umożliwiać 

podgląd plików: Power Point, Word, 

Excel (MS®), Autodesk®, Design 

Review (CAD 2/3D). 

TAK  

12 Intuicyjne oprogramowanie do pomiaru 

narzędzi standardowych bez konieczności 

wprowadzania parametrów początkowych. 

TAK  

13 Oprogramowanie w języku polskim TAK  

14 Możliwość dalszej rozbudowy 

oprogramowania o funkcję gospodarki 

narzędziowej (narzędzi skrawających, 

przyrządów obróbczych, narzędzi 

pomiarowych). 

TAK  

 

*- w polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanego 

urządzenia, w pozostałych polach tabeli należy wskazać: TAK lub NIE. 

  

IV. OFEROWANA CENA  

Wartość netto: ………………………………………………………………………………………….. 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

stawka podatku VAT: ... % 

Wartość całkowita z podatkiem VAT: …………………………………………………………………. 

słownie: …………………………………………………………………………………………………. 

 

V. OKRES GWARANCJI (w miesiącach) 

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji wynosi …….miesięcy. 



                                                  
 

 

VI. CENA (netto) ROCZNEJ OBSŁUGI POGWARANCYJNEJ w PLN 

 

Oferowana przez naszą firmę cena (netto) rocznej obsługi pogwarancyjnej wynosi…..PLN 

 

 

Oferta jest ważna przez 60 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu 

ofertowym. 

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w 

zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w projekcie umowy na dostawę i akceptujemy je bez 

zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych 

danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. 
 

 

 

…………………………..      ……………………………… 

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy1 

  

OŚWIADCZENIE: 

Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z 

nim osobowo i/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 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Dostawcy) zamówienia 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

…………………………..      ……………………………… 

data                                                                          Podpis i pieczęć Dostawcy 

                                                 
1  W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową 


