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Nazwa oferenta
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Adres
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Adres do
korespondencji
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E-mail

Lp.
1

Rodzaj usługi ( w odniesieniu do założeń określonych w przedmiocie zamówienia)

Wartość
netto

Wartość
Brutto

Wykonana analiza przedwdrożeniowa, której efektem będzie opracowanie założeń do wykonania procesu
badawczego w oparciu o:
a) dobór materiałów, z których wykonane zostaną kształty brył.
Muszą spełniać parametry bezpieczeństwa oraz przenikalności świetlnej pozwalającej na "zbieranie" energii. Materiały
zastosowane do konstrukcji brył powinny umożliwić wykonanie kształtów nieregularnych.
b) możliwości najefektywniejszego wykorzystania energii pochodzącej z systemów źródeł odnawialnych w proponowanych
formach przestrzennych.
1

6.

Podstawowym elementem jest architektoniczny dobór konstrukcji nośnych brył jako alternatywnego źródła zasilania,
analiza zużycia oraz weryfikacja kryteriów systemów źródeł odnawialnych wraz z magazynem energii.
c) umiejscowienie projektowanych obiektów,
Wykonanie dwóch projektów- pierwszy z w przestrzeni miejskiej drugi z dodatkową opcją ładowania pojazdów w obrębie
szlaków komunikacyjnych.
Projekty powinny być modyfikowalne ze względu na możliwości użyteczności w danych przestrzeniach publicznych przy
obu wariantach. Urbanistycznie dopasowane zarówno do zabudowy starego miasta jak i nowoczesnych dzielnic. Projekty
powinny zakładać możliwość modyfikowania części zewnętrznych dopasowujących projekt do otoczenia. Oczekujemy
współpracy z artystami np. ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na zaprojektowanie bryły. Wybór projektu po stronie
Zamawiającego.
2
Wykonane badań eksploatacyjnych prototypowego alternatywnego systemu zasilania pozwalające na analizę pracy
przedstawionego produktu w warunkach rzeczywistych oraz weryfikację kryteriów teoretycznych dotyczących doboru
mocy zapewniającej pracę wszystkich elementów zaprojektowanego systemu spełniającego założenia projektu.
3
Opracowane projektów inżynierskich będących podstawą do wdrożenia wyników prac objętych Projektem.
4
Wykonanie makiety – prototypu projektów inżynierskich np. druk 3D
RAZEM
Termin realizacji:

1. Oświadczam, iż:


zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte,



w cenie podanej w ofercie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia.

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku przyznania mi zamówienia.

………………………
miejscowość, data

..……………………………
podpis oraz pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta
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