Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do
testów instalacji demonstracyjnej IRS.FIIZ K1

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
Oferent (nazwa):
Adres:
NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Składając ofertę do: Fundacja Informatyki i Zarządzania, ul. Szpitalna 15, 95-200 Pabianice na realizację
zamówienia pn. Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji
demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej w ramach Zapytania
ofertowego nr IRS.FIIZ K1 i świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, niniejszym oświadczamy, iż:
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami postawionymi w Zapytaniu
ofertowym i załącznikach do niego, za cenę ogółem brutto z VAT (C): ………………………………,
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… .
2. Oświadczam(y), że oferujemy następujący okres gwarancji dla sprzętu (G): …………… .
Tabela cen jednostkowych:
Poz.

Nazwa

Wartość
netto

1.

Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji
demonstracyjnej

1.1.

Płytki prototypowe i komponenty elektroniczne – 1 kpl.

1.2.

Sterowniki ModBus – 1 kpl.

1.3.

Listwy PDU do szafy Rack 19” – 2 kpl.

1.4.

Serwer monitorowania – 1 szt.

1.5.

Zasilacz UPS – 1 szt.

1.6.

Przedłużacz energetyczny – 1 szt.

1.7.

Bramka LoRaWAN – 2 szt.

1.8.

Dławik kompensacyjny – 1 kpl.

1.9.

Rozdzielnica metalowa z wyposażeniem – 1 kpl.

1.10.

Miernik zużycia i parametrów energii 3 fazy – 4szt.

1.11.

Miernik zużycia i parametrów energii 1 faza – 4szt.

1.12.

Licznik impulsów – 2 szt.

1.13.

Konwerter komunikacyjny ModBus RTU/TCP RS485 – 2 szt.

1.14.

System alarmowy z funkcjonalnością inteligentnego budynku – 1 kpl.

0,00

Wartość
brutto
0,00
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1.15.

Smartphone z systemem iOS – 2 szt.

1.16.

Zasilacz buforowy 24 V – 4 szt.

1.17.

Środki bezpieczeństwa – 1 kpl.

1.18.

Karty mikroprocesorowe do HSM z czytnikiem –1 kpl.

2

Materiały techniczne do testów instalacji demonstracyjnej

2.1.

Dedykowany zestaw narzędziowy VDE/ESD 35-elementowy – 2 kpl.

2.2.

Wkrętaki VDE – 20 szt.

2.3.

Zestaw lutowniczy – 1 kpl.

2.4.

Zestaw baterii – 1 kpl.

2.5.

Znaczniki na przewody – 1 kpl.

2.6.

Platforma deweloperska STM32 – 2 kpl.

2.7.

Kalibracja sprzętu pomiarowego – 1 kpl.

2.8.

Komponenty elektryczne – 1 kpl

2.9.

Środki chemiczne i ochronne – 1 kpl

2.10.

Ładowarka akumulatorów – 1 szt.

2.11.

Karty pamięci – 1 kpl.
Suma

0,00

0,00

0,00

0,00

Ponadto Oferent oświadcza, że:
1. zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień” i akceptuje jego postanowienia;
2. zapoznał się z Zapytaniem ofertowym, w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi
do niego zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia;
3. wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu;
4. akceptuje istotne postanowienia umowy i zobowiązuje się, w przypadku dokonania wyboru mojej/naszej
oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;
5. uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia następnego po otwarciu
ofert;
6. posiada zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia;
7. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym;
8. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych
w zapytaniu ofertowym;
9. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. 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 Oferenta a Oferentem, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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4) 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.
10. wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2
11. Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty wymagane przez Zamawiającego tj.:
dokumenty wymagane w Zapytaniu ofertowym:
1) …................................................
2) …................................................

…………………………………….
(miejscowość i data)

…..........………………………………………………………..
(podpis/y przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli

1
2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego
wykreślenie).
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Wykaz dostaw

Oferent (nazwa):
Adres:
NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

Składając ofertę na realizację zamówienia pn. Dostawa elementów służących do budowy i na stałe
zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji
demonstracyjnej (nr postępowania IRS.FIIZ K1), przedstawiamy wykaz usług / dostaw w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w Rozdziale 8 Zapytania.
Odbiorca usługi

Przedmiot usługi, wartość

Data wykonania usługi

…………………………………….
(miejscowość i data)
…..........………………………………………………………..
(podpis/y przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Oferent (nazwa):
Adres:
NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

Składając ofertę na realizację zamówienia pn. Dostawa elementów służących do budowy i na stałe
zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji
demonstracyjnej (nr postępowania IRS.FIIZ K1), przedstawiamy wykaz osób w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia opisanego w Rozdziale 8 Zapytania.
L.p.

Imię i Nazwisko

Wykształcenie

Doświadczenie i Kwalifikacje zawodowe

…………………………………….
(miejscowość i data)
…..........………………………………………………………..
(podpis/y przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli
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