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Załącznik numer 1 

Formularz ofertowy 
 

 

 

 

     

      

       Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Nazwa,  adres,  NIP Wykonawcy: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 

Tel. ………………….……..., Fax …………..…….……………, E-

mail……………………………………………… 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 01/06/2018 dotyczące projektu „Budowa Centrum 

badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów 

głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji 

w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

 

Poniżej przedstawiamy ofertę na dostawę CNC frezarko - pilarka.



                         

 

2 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Proszę zaznaczyć czy oferowany przedmiot spełnia dany wymóg czy nie. Można załączyć dodatkowy 

dokument opisujący oferowany produkt (oprócz podania poniższych informacji): 

 TAK NIE 

Czteroosiowe centrum obróbcze do drewna   

Zakres roboczy: 

1. Minimalny zakres ruchu w osi X – 4000 mm   

2. Minimalny zakres ruchu w osi Y – 1300 mm   

3. Minimalny zakres ruchu w osi Z – 100 mm   

4. Minimalny zakres ruchu w osi C – 360°   

Głowica: 

1. Minimalna moc wrzeciona 9kW   

2. Regulowana prędkość pracy wrzeciona -  co najmniej w zakresie do 

20 000 obr/min. 

  

3. Głowica do wiercenia pionowego i poziomego   

Magazynek narzędzi: 

1. Co najmniej dwa mobilne, talerzowe magazynki o pojemności co 

najmniej 8 narzędzi każdy 

  

Stół: 

1. Stół konsolowy ze ssawkami wyposażony w pneumatyczne kołki do 

bazowania detali. 

  

2. Minimalna ilość konsoli – 8 szt.   

3. Pompa próżniowa w zestawie.   

Sterowanie: 

1. Oprogramowanie typu WoodWOP lub równoważne   

2. Zintegrowany komputer klasy PC    

Gwarancja i serwis: 

1. Wymagana gwarancja musi trwać 12 miesięcy, z możliwością 

wykupienia jej przedłużenia 

  

2. Wymagany serwis (wizyta serwisanta, rozpoznanie przyczyn awarii i 

określenie procedury naprawczej) - maksimum w ciągu 7 dni od chwili 

zgłoszenia usterki 

  

Pozostałe wymagania: 

1. Oferowana maszyna musi bezwzględnie posiadać deklarację zgodności 

CE i być zgodna z obowiązującymi na terenie UE normami; 
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2. Do maszyny, jako integralna część, musi być dołączona instrukcja oraz 

czytelny katalog część zamiennych w języku polskim. 

  

 

Dodatkowy opis (jeśli potrzeba): 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

OFEROWANA CENA ZA PRZEDMIOT ZAPYANIA OFERTOWEGO 

Cenna Netto  Cena Brutto VAT 

  
 

 

 

 

..........................................                            ............................………………………………... 

( miejscowość, data)                                             (imię i nazwisko oraz 

podpis)upoważnionego                    


