
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego 5/2018

OFERTA NR …………………………..…

……………………………………
Miejscowość, data

……………………………
Pieczęć oferenta

 „REMA” Spółka Akcyjna
ul. Bolesława Chrobrego 5

11-440 Reszel

Oferta  dotyczy  zapytania  ofertowego  opublikowanego  w  bazie
konkurencyjności  /  opublikowanego na  stronie  internetowej  http://rema-
sa.pl/ / otrzymanego drogą elektroniczną 1 na realizację zadań dotyczących
dostawy  enkodera  z  osprzętem w  związku  z  realizacją  projektu  pn.
„Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A.  innowacyjnego urządzenia
do optymalizacji  drewna i  materiałów drewnopochodnych z jednoczesną
eliminacją wad”  ramach  Programu Operacyjnego  Innowacyjny Rozwój  na
lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa,  Działanie  Sektorowe  programy  B+R;  Numer  wniosku:
POIR.01.02.00-00-0091/17.

1. Dane oferenta:

Nazwa:

NIP:

Adres siedziby:

Nr telefonu/fax.:

Adres e-mail:

Osoba wyznaczona do 
kontaktu w sprawie 
złożonej oferty

1 Niepotrzebne skreślić
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2. Opis przedmiotu zamówienia

KOD CPV: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  fabryczne  nowego  przyrządu
pomiarowego: Enkodera z osprzętem

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Spełnia/Nie spełnia

1. typ „B” od 1 do 10000 impulsów na
obrót

2.
konstrukcja mechaniczna

mocowanie czołowe, wałek:
10x19mm  (typ „4”)

3.

interfejs elektryczny „U” 

-   od 4,5 do 5,5V, TTL/RS422 z 
funkcją nastawiania punktu 
zerowego  poprzez PIN7 w gnieździe
przyłączeniowym M23

4.

przyłącze elektryczne typu „A”

 -  gniazdo M23, „męskie”, 12 PIN, 
umieszczone promieniowo

5.

liczba impulsów na obrót 

-   8192 (32768 impulsów na obrót 
przy zliczaniu czterokrawędziowym
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6.

kabel przyłączeniowy z wtyczką 
typu żeńskiego:

 końcówka A: wtyczką żeńska 
M23, 12 pin, prosta 

 Końcówka B: kabel
 Kabel: inkrementalny, 

przystosowany do ruchomych
prowadników, ekranowany, 4 
x 2 x 0.25 mm² + 2 x 0.5 
mm² + 1 x 0.14 mm², Ø 7.8 
mm 2)

 Długość kabla 3m

7.

sprzęgło podatne:

 średnica wałka 
10mm / 10mm, 

 materiał: polyamit 
wzmacniany włóknem 
szklanym oraz aluminium  

Całkowita cena netto

Całkowita cena brutto

3. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności  
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

4. Oświadczam,  iż  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej
zapewniającej wykonanie Zamówienia.

5. Oświadczam, iż nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji,  nie
wszczęto  wobec  podmiotu  postępowania  upadłościowego  czy
likwidacyjnego.
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6. Oświadczam,  że  nie  jestem  powiązany  z  „REMA”  Spółka  Akcyjna
osobowo lub kapitałowo.
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 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, o ile niższy próg nie 
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) 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.

7. Oświadczam,  że  nie  jestem  powiązany  z  osobami  wykonującymi  w
imieniu   „REMA”  Spółka  Akcyjna czynności  związane  z  procedurą
wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

8. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie
jego części składowe będą fabrycznie nowe.

9. Oferuję płatności/rozliczenie na następujących zasadach:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………….

10. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas …………..
……….... dni od daty zakończenia naboru ofert.

11. Zaoferowany  przedmiot  postępowania  zostanie  dostarczony  w
terminie  ………………….. dni od podpisania umowy.

12. Oświadczam,  że  uzyskałem  wszelkie  niezbędne  informacje  do
przygotowania oferty.
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13. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i uznaje się
za  związanego  określonymi  w  niej  wymaganiami  i  zasadami
postępowania.

14. Oświadczam,  że  przedmiotowe  zadanie  zostanie  zrealizowana  z
należytą starannością zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

15. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i  nie rozpowszechniania
informacji i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania.

16. Wyrażam  zgodę  na  udostępnienie  pełnej  dokumentacji  ofertowej
instytucji,  przed  którą  Zamawiający  będzie  się  rozliczać  oraz  innym
instytucjom, prowadzącym kontrolę projektu.

...............................................................
................

Pieczątka imienna i podpis osób 
upoważnionych

=============================================
==============================

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY
Oferta została wysłana drogą elektroniczną
/ dostarczona osobiście 
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