
                                                  
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej z 
wyposażeniem 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 
urządzenia/ pozostałe wymagania 

Kwantyfikowalna 
wartość parametru  

(jeśli dotyczy) 

Parametry/ 
funkcjonalności/ 

wyposażenie oferowanego 
urządzenia* 

1 2 3 4 

Wyposażenie urządzenia i pozostałe wymagania 
1 Komputer PC spełniający 

wymagania oferowanego 

oprogramowania   

1 szt.  

2 Monitor LCD min 22” 1 szt.  

3 Drukarka kolorowa o formacie 

minimum A4  

1 szt.  

4 Numeryczny pulpit sterowniczy 1 szt.  



                                                  
 

5 Wzorzec kalibracyjny 

(kwalfikacyjny) 

1 szt.  

6 Głowica uchylno- obrotowa 1 szt.  

7 Sonda skanująca 1 szt.  

8 Oprogramowanie pomiarowe CAD 1 szt.  

9 Magazyn automatycznej wymiany 

sond min. 3 porty 

1 szt.  

10 Zestaw końcówek pomiarowych 

(trzpieni i przedłużaczy) w ilości 

minimum 12 sztuk o długości od 30 

mm do co najmniej 130 mm w tym 

minimum jedna końcówka boczna  

1 szt.  

11 Oprogramowanie statystyczne do 

analizy i wizualizacji wyników 

pomiarów 

1 szt.  

12 Dodatkowa licencja offline w 

dowolnym miejscu 

1 szt.  

13 System mocowania detali min. 120 

elementów 

1 szt.  

14 Świadectwo kalibracji 1 szt.  

15 Wykonawca posiada serwis na 

terenie Polski 

TAK  

Parametry techniczne maszyny 
1 Zakres pomiarowy: X- min. 700mm 

Y- min. 1000mm 

Z- min. 600mm 

* 

2 Niepewność pomiarowa w 

temperaturze 18-22°C wg ISO 

10360-2 : 

Dopuszczalny błąd 

graniczny pomiaru 

MPE_E≤3,5 na długości 

L=600 mm 

MPE_P≤1,7 

* 

3 Rozdzielczość nie gorsza niż: 0,0001mm * 

4 Granitowy stół roboczy TAK  

5 Liniały szklane TAK  

6 Aluminiowa, granitowa, lub 

ceramiczna konstrukcja portalowa 

TAK  

7 Maksymalna waga mierzonego 

detalu: 

≥700 kg * 

8 Łożyskowanie aerostatyczne w 

każdej osi z systemem 

samoregulującym wielkość szczeliny 

powietrznej 

TAK  

9 Numeryczny pulpit sterujący TAK  



                                                  
 

zawierający przycisk awaryjnego 

zatrzymania maszyny i regulację 
prędkości przejazdu maszyny w 

trybie manualnym i automatycznym. 

Parametry techniczne głowicy i sondy pomiarowej 
 

1 Głowica 

uchylno-

obrotowa  

Rozdzielczość 
pozycjonowania 

≤7,5° * 

Czas obrotu o kąt 
90° 

˂3 sek * 

2 Sonda 

skanująca  

Rozdzielczość  ≤ 0,1 µm * 

Zakres pomiarowy ≥±0,5 mm * 

Maks. długość 
końcówki  

≥100 mm * 

Możliwość skanowania 

końcówkami bocznymi 

TAK  

Parametry techniczne oprogramowania sterującego 
1 Sprzętowa ochrona przed kolizją dla 

elementów znajdujących się na stole 

roboczym wraz z zamocowanym 

detalem 

TAK  

2 Oprogramowanie w polskiej wersji 

językowej, wykorzystujące graficzny 

interfejs wraz z wizualizacją 
mierzonych elementów w oknie 

CAD umożliwiające dokonywanie: 

• Zarządzania programami 

pomiarowymi i 

użytkownikami, 

uruchamiane programów 

pomiaru detali, start 

dostępnych opcji 

oprogramowania, tworzenie 

konfiguracji sond, tworzenie 

protokołów wymiany danych 

oraz raportów, 

• Pomiarów geometrycznych 

polegających na pomiarach 

podstawowych elementów 

geometrycznych, takich jak 

okrąg, kula, prosta, punkt, 

płaszczyzna, trójkąt, 
prostokąt, łezka, prostokąt z 

zaokrąglonymi końcami, 

walec, walec stopniowany, 

sześciokąt, trapez 

TAK  



                                                  
 

 

• Obliczeń wszystkich 

odchyłek dla tolerancji 

położenia, kierunku i 

kształtu zgodnie z 

obowiązującymi normami 

 

• tworzenia i obliczania 

zmiennych odnoszących się 
do wartości zmierzonych i 

systemowych w postaci liczb 

lub ciągów znaków 

 

• skanowania krzywych 

płaskich metodą ciągłą lub 

punktową oraz prowadzenie 

szerokiej gamy analiz 

wartości geometrycznych na 

zeskanowanej krzywej 

 

• porównania krzywej 

zmierzonej z nominalną lub 

nawet kilku ich par 

jednocześnie, krzywą 
nominalną można tworzyć 
samodzielnie lub 

importować z systemów 

CAD dzięki wbudowanemu 

modułowi konwersji 

działającemu jako importer i 

eksporter danych do i z wielu 

formatów zapisu CAD i 

obrabiarkowych 

 

• wykorzystywania 

zeskanowanych krzywych 

płaskich do tworzenia modeli 

CAD (inżynieria odwrotna) 

 

• określenia odchyłek 3D (po 

normalnych do powierzchni 

modelu i w kierunkach osi 

układu współrzędnych) 

pomiędzy modelem CAD a 

mierzonym detalem, moduł 

powinien posiadać 
możliwość importu danych  

z systemów CAD, które 

posiada zamawiający lub w 

przyszłości będzie posiadał 



                                                  
 

takich jak:, CATIA V4/V5, 

Pro/E, STEP, Parasolid, 

Unigraphics , SolidWorks, 

Autodesk 

 

• pracy w trybie Online i 

Offline na modelu CAD 

 

• bezpośredniego wczytywania 

modeli w formacie STEP i 

SAT  

 

• kreator szablonów raportów 

umożliwiający dowolne 

określanie wyglądu raportu 

(tekst, grafika, grafika+tekst) 

 

• zapisu raportów w postaci 

plików RTF, HTML, PDF, 

MHTML, XML, Excel, 

TXT, BMP, JPEG, EMF, 

TIFF, Multi TIFF. 

 

 

 

*- 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 30 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 Dostawcy
1
 

  

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 


