
                                                  
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego systemu 

tomografii komputerowej. 

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 systemu tomografii 

komputerowej ( lub równoważne) 

Kwantyfikowalna 

wartość 

parametru  

(jeśli dotyczy) 

Parametry/ 

funkcjonalności 

/wyposażenie 

oferowanego 

systemu tomografii 

komputerowej* 

1 2 3 4 

Wyposażenie systemu tomografii komputerowej oraz inne wymagania stawiane 

przedmiotowi zamówienia 

1 Lampa X-ray   min. 450KeV * 

2 Detektor płaski ekranowany  min.16 bit, 200 

micronów na pixel, 

40 cm x 40 cm, 

2000 x 2000 pixeli 

* 



                                                  
 

3 Detektor liniowy ekranowany  min.: 650 mm 

długości, 16 bit;  

rozdzielczości 

min.: 2000 pixeli i 

200 micronów na 

pixel , 

* 

4 Stolik obrotowy przystosowany do 

sztywnego i stabilnego mocowania 

odlewów o zróżnicowanych gabarytach 

nośność min.80 kg 

i co najmniej 4 osie 

ruchome 

* 

5 Baza granitowa umożliwiająca 

ustawienie zmiennej odległości źródło - 

detektor  (FDD)  

zakres zmiennej 

odległości co 

najmniej 1100 mm 

* 

6 Kabina tomografu wraz z certyfikatem 

zgodności, protokołem odbioru i 

potwierdzoną przenikalnością na max. 

poziomie 1 mikrosiwerta/h  

TAK  

7 Komputer sterujący do kontroli systemu 

tomografii komputerowej  

TAK   

8 Komputer do rekonstrukcji danych z co 

najmniej 5 letnią gwarancją  

TAK   

9 Oprogramowanie do rekonstrukcji 

danych posiadające możliwość 

bezpośredniego zestawienia wady z 

normami EN 12681 i ASTM 446 oraz 

wygenerowania raportu zgodności 

TAK  

10 Oprogramowanie do analizy rodzaju 

wady i jej nasilenia (klasa) zgodne z 

normą ASTM E2868-13e1, zawierającą 

albumy z wadami w postaci cyfrowej w 

bazie danych 

TAK  

11 Oprogramowanie do wizualizacji 

danych VG studio w wersji z 

możliwością analizy: porowatości, 

grubości ścianek, rodzaju występujących 

wad, pomiaru ich objętości i wielkości. 

Oprogramowanie zawiera możliwość 

generowania raportów. 

TAK  

12 Instalacja przedmiotu zamówienia u 

Zamawiającego w pomieszczeniu o 

wymiarach 5m x 5m x 2,6m 

TAK   

13 Bezpośredni podgląd na badany obiekt 

poprzez kamerę  

TAK  



                                                  
 

14 Laser wskazujący padanie wiązki 

promieniowania na obiekcie 

TAK  

15 Pełne okablowanie i połączenia systemu 

chłodzenia oraz systemu zasilania 

rozmieszczone w sposób nie 

utrudniający dostarczenia i montażu 

odlewu na stoliku 

TAK  

16 

 

Minimalna żywotność lampy przy pracy 

ciągłej  

nie mniej niż 10000 

h 

* 

17 Minimalna żywotność detektora przy 

pracy ciągłej  

nie mniej niż 10000 

h 

* 

18 Maksymalne wymiary badanego odlewu  nie mniejsze niż 

600mm x 350mm x 

750mm 

* 

19 Minimalna wielkość wad wykrywanych 

i zobrazowanych przez system 

tomografii komputerowej  

nie większa niż 0,4 

mm 

* 

20 System szybkiego montażu i demontażu 

filtrów 

TAK   

21 Elementy do kalibracji urządzenia 

zgodne z normą ASTM 1695 

TAK   

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

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

  

III. OFEROWANA CENA  

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

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

stawka podatku VAT: ... % 

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

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

 

IV. OKRES GWARANCJI (w miesiącach) – nie krótszy niż 24 miesiące 

 

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

 

V. ŻYWOTNOŚĆ DETEKTORA PŁASKIEGO PRZY PRACY CIĄGŁEJ (w godzinach) - 

min 10000 h   

 

Żywotność oferowanego detektora płaskiego przy pracy ciągłej wynosi: ……………………………. 

 

VI. ŻYWOTNOŚĆ LAMPY PRZY PRACY CIĄGŁEJ (w godzinach) - min. 10000 h  

 

Żywotność oferowanej lampy przy pracy ciągłej wynosi: ……………………………………………..  



                                                  
 

 

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

ofertowym. 

Ja (My) niżej podpisany (-i) oświadczam (-y), że: 

 Zapoznałem (-liśmy) się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 

akceptuję (-my) je w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń,  zapoznałem (-liśmy) się 

szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i posiadam (-y) niezbędne dane do 

złożenia oferty. 

 Gwarantuję (-my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania 

ofertowego, wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego modyfikacji (jeśli dotyczy) oraz 

złożonej oferty 

 w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję (-

my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego 

 nie uczestniczę (-my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

 informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, 

że jestem (-śmy) świadomy (-i) odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych 

lub złożenie fałszywych oświadczeń 

 
 

 

…………………………..      ……………………………… 

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy1 

 

Załączniki: 

2.1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

2.2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu (dotyczy 

wykonawcy) 

2.3. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu (dotyczy podmiotów, 

na zasoby których powołuje się wykonawca) 

2.4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

2.5. Wykaz dostaw  

2.6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia (jeśli dotyczy) 

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


