Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY
Dostawa licencji wieczystej wraz z roczną subskrypcją oprogramowania CAD 3D do projektowania
prototypów oprzyrządowania – zawieszek wykorzystywanych w procesie galwanizacji, stanowiące
wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa
części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych.”
Zakład Wielobranżowy "Galwanizernia"
Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań

Nazwa Wykonawcy:
Adres wykonawcy:
REGON:
NIP:
Nr telefonu:
Nr faxu:
Adres e-mail:
Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu na:
Dostawa licencji wieczystej wraz z roczną subskrypcją oprogramowania CAD 3D do projektowania
prototypów oprzyrządowania – zawieszek wykorzystywanych w procesie galwanizacji, stanowiące
wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa
części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych.”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
a) kwotę netto : ………………………………………….…………………………… zł
b) stawka podatku VAT: ………………….. %
c) kwota podatku VAT: ……………………………………………………………… zł
d) kwotę brutto: ………………………………………….…………………………… zł
(słownie brutto:
……………………………………………………………….……………………………………………)
przy czym oświadczamy, że wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszystkie czynności wskazane w
zapytaniu ofertowym, a także inne czynności wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego

Jednocześnie oświadczamy, iż oferta jest zgodna ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia w
zakresie:

Opis

TAK/NIE/opis rozwiązania równoważnego
Oprogramowanie umożliwia:

Modelowanie części i złożeń
Możliwość tworzenia konfiguracji części i złożeń oraz
zapisywania typoszeregów w pojedynczym pliku
Modelowanie bryłowe 3D
Projektowanie dużych złożeń
Zaawansowane modelowanie powierzchniowe
Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym w celu
automatyzacji tworzenia konfiguracji
Tworzenie dokumentacji rysunkowej 2D
Możliwość generowania zautomatyzowanej listy
materiałów z odnośnikami
1) Aktualizacja odnośników wraz ze zmianami modelu
2) 2) Eksport zestawienia materiałów ze złożenia lub
rysunku do wydruku, lub do importu do systemu
ERP/MRP
Automatyczne tworzenie widoków rysunkowych
Wymiarowanie
Dodawanie adnotacji rysunkowych
Automatyczne generowanie tabel
Wsparcie międzynarodowych standardów m.in. ISO,
DIN
Ponowne wykorzystanie projektów oraz walidacja
Biblioteka projektów
Animacje złożeń
Animacje przelotów i przejść przez projekty
Ocenę projektu oraz symulacje
Wykrywanie kolizji oraz przenikania
Sprawdzenie wyrównania otworów
Sprawdzenie technologiczności
Ocena oddziaływania na środowisko w zakresie:
• Wyniki w formie zindywidualizowanych
raportów,
• Raport porównania ze stanem wyjściowym,
• Uaktualnianie bazy danych o nowe materiały
i procesy,
• Możliwość poproszenia o nowe materiały i
dane,
• Wskaźniki oddziaływania na środowisko z
kluczowymi wskaźnikami,
• Baza danych wpływu na środowisko,
• Szacowanie wpływu części na środowisko,
• Dane sposobu transportu i dane odległości,
• Dane dotyczące wykorzystania surowców
wtórnych,
• Dane okresu użytkowania,

•

Narzędzie do znajdowania podobnego
materiału,
• Ustalenie stanu wyjściowego w celu
porównania trafności decyzji projektowych,
• Porównanie ceny surowców
Import/eksport
Wykorzystywanie danych 2D DWG/DXF
Rozpoznawanie operacji w modelach importowanych
Możliwość zapisania z poziomu aplikacji CAD
dokumentacji (część/złożenie/rysunek płaski wraz z
modelem 3D, z którego został wykonany) do pliku
wykonywalnego EXE niewymagającego od odbiorcy
instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji.
Oprogramowanie wyposażone jest w:
Listy materiałów BOM
Biblioteka projektów
Dostawa obejmuje:
Szkolenie – min. 24 godz. – szkolenie może być
realizowane w siedzibie Zamawiającego lub w innym
miejscu wskazanym przez Wykonawcę. W przypadku
innego miejsca wskazanego przez Wykonawcę koszt
dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywa
Wykonawca.
Wsparcie techniczne i wdrożeniowe – przez okres 12
m-cy od wdrożenia
Dostawca musi zagwarantować późniejszą
możliwość aktualizacji i upgrade (podniesienia)
oprogramowania.
UWAGA:
Wykonawca składając ofertę, informuje w formie pisemnej zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
2. Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady powstałe w trakcie realizacji
zamówienia, które zostanie wykonane własnymi siłami bądź przy udziale podwykonawców.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowymprzez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że ( niepotrzebne skreślić):
−
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
−
* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu
do następujących towarów:
a)
..........................................................................................................................................
,
b)
..........................................................................................................................................
,
Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .................................... zł netto.

UWAGA:
*dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT od wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu
odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
7.

Oświadczmy, że jesteśmy: (właściwe zaznaczyć)
a) mikroprzedsiębiorstwem
b) małym przedsiębiorstwem
c) średnim przedsiębiorstwem

 tak  nie
 tak  nie
 tak  nie

UWAGA:
Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

8. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia
Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom

Nazwa, adres podwykonawcy

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom,
przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
9.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

...............................................................................................................................................................
Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania wysyłaną faksem lub mailem należy kierować na nr
faksu/adres email: ................................................................................................................
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................

.........................................
/miejscowość i data/
………………………….……………………………………….
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

