ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017

Dane Oferenta:
Nazwa:
………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………………

Faks: ………………………………………

NIP:

REGON: ………………………………………

…………………………………. .

DIL Surowce Wtórne
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
spółka komandytowa
ul. Piwna 5
43-330 Bielsko - Biała

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 10-07-2017 r. związane z realizowanym
przez Państwa projektem pn. „Znaczące ulepszenie produktu poprzez wprowadzenie
innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego” dotyczące
zakupu prasonożyc o wskazanych przez Zamawiającego funkcjonalnościach i parametrach
technicznych oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją:

Przedmiot zamówienia

Cena netto

Cena brutto

(PLN)

(PLN)

Okres
gwarancji w
latach

1. Prasonożyce, parametry techniczne:
- maksymalna siła nacisku 1 i 2 klapy
minimum 150 ton każda
- maksymalna siła tłoka zgniatającego
minimum 105 ton

- wymiary sprasowanego materiału (cm):
46 x 46 (szerokość x wysokość)
- wydajność minimum do 8 ton na
godzinę
-

gęstość

sprasowanego

materiału

minimum do 1600 kg/m3
- maksymalna siła cięcia minimum 400
ton
- wydajność cięcia minimum do 6 ton na
godzinę
- średnie zużycie paliwa maksimum 10
litrów na godzinę
-

długość

kontenera

zasypowego

minimum 4,5 m
-

kontener

zasypowy

wykonany

z

materiału Hardox 400
- noże tnące wykonane ze stopu żelaza
NICrMoV, ilość noży tnących: 2 sztuki
- moc silnika minimum 106 kW
- chwytak zintegrowany z prasonożycami
posiadający możliwość wielokierunkowej
pracy w zakresie 360 stopni
-

charakter

modułowy

struktury

urządzenia prasonożyc tj. możliwość
oddzielenia prasy i nożyc tnących.

Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego oraz zawarcia umowy w formie pisemnej.

4. Oferta jest ważna do dnia ……...............………….... (oferta musi być ważna minimum 30 dni)
5. Podane informacje oraz cena stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
6.

Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. . Przez powiązania

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika,
d)

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

................................ dnia .................................

Podpisano : .......................................................
(podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

