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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/2017       

NAZWA WYKONAWCY:____________________________________________________________
ADRES SIEDZIBY:  ________________________________________________________________
REGON:_________________________  NIP:  __________________________

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr  01 / 2017 z dnia 29.11.2017 r.
 - dotyczące wyboru Wykonawcy, który opracuje nową technologię, w ramach projektu pt.: „Maszyna do półautomatycznego malowania skomplikowanych wzorów na bombkach choinkowych o rozmiarach od 70 do 150 mm średnicy z wykorzystaniem farb rozpuszczalnikowych i klejów z nałożonym brokatem”.
Przedsięwzięcie jest planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”
Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym.
 Oferuję następujące ceny za wykonanie poszczególnych zadań:
Opis przedmiotu zamówienia

Propozycje

Cena netto [zł]
Cena brutto [zł]
Czas [miesiące]
Zadanie 1. -  Opracowanie szczegółowej koncepcji maszyny do malowanie bombek o średnicach 70, 80, 97, 120, 150 mm

1.1. Rozpatrzenie kilku wariantów rozwiązania maszyny do malowania bombek w sposób półautomatyczny,
1.2. Opracowanie mechanizmów mocowania, pozycjonowania bombki, 
1.3. Opracowanie mechanizmów pozwalających na prostopadłe ustawienie narzędzia rysującego/malującego z opcją półautomatycznej wymiany narzędzi,
1.4.Dobór właściwych komponentów do poszczególnych mechanizmów,
1.5 Wykaz potrzebnych elementów składowych do zbudowania nowej maszyny wraz z kosztorysem,
1.6 Przygotowanie dokumentacji wykonawczej ustroju nośnego prototypu maszyny
1.7 Opracowanie algorytmów sterujących i procedur obsługi.
1.8 Opracowanie koncepcji możliwości mocowania różnych głowic rysujących/ drukujących/ malujących w maszynie.



Zadanie 2. - Budowa prototypu maszyny do malowania jednej bombki

2.1. Złożenie wszystkich komponentów w całość, czego efektem będzie przygotowana mechanicznie maszyna do
malowania jednej bombki
2.2. Pierwsze testy maszyny z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania graficznego np Inkscape lub Coreldraw
2.3. Określenie dalszych kierunków badań nad prototypem urządzenia.



Zadanie 3 - Modyfikowanie i optymalizacja prototypu maszyny do malowania kilku bombek jednocześnie

3.1. Złożenie wszystkich komponentów w całość, czego efektem będzie przygotowana mechanicznie cała maszyna do malowania 5 bombek jednocześnie




RAZEM:




 
	Oświadczam, że posiadam wymagane zasoby techniczne, niezbędne do realizacji zadania oraz dysponuję odpowiednimi zasobami osobowymi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(proszę wymienić zasoby techniczne oraz osobowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia)

	Oświadczam, ze posiadam doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(proszę wymienić zrealizowane projekty, zlecenia w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia)
Oświadczam, że łączny okres realizacji usług badawczych nie będzie dłuższy niż ….. miesięcy. Ostateczne terminy realizacji usług badawczych zostaną ustalone w wyniku uzgodnień między Stronami umowy.
	Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez ……… dni od dnia jej złożenia.
	Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń. 
	W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
	Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.	
	Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………………………………………………………………………………………
imię nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………………………
Tel./fax, adres e:mail: …………………………………………………………………………………………….



………….…………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy)


