
Dostawa Frezarki CNC

Zal4cznik nr I Formularz ofertowy

dnia

FOR}IULARZ OFERTOWY

l. Nazwa i Adres Oferenta

Nazwa

Adres

tel.

Email:

NIP..

Odpowiadaj qc La zaproszenie do skladania ofert w zapytaniu ofertowym na dostawg frezarki

CNC, w ramach projektu ,,Modernizacja infrastruktury WTZ" oferujemy wykonanie

przedmiotu zam6wienia za cen1 netto. . zl, plus podatek VAT . . oh, za

ceng brutto zl, slownie

Zrealizujemy zam6wienie w terminie do 20 grudnia 2021 r'

2. Oswiadczam, 2e zapoznalem sig z opisem przedmiotu zam6wienia i nie wnoszq do

niego zastrze?eh.

3. UzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zam6wienia.

4. Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

zam6wienia podany przez Zanawiaj1cego.

5. Do oferty dol4czono nastgpuj4ce dokumenty :

l) Specyfikacja techniczna oferowanej frezarki CNC,

2)

3)

Podpis os6b uprawnionych do skladania oSwiadczeri woli
w imieniu Wykonawcy oraz piecz4tka / pieczqtki

Zamowiajqcy Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b Niepelnosprownych,,Razem" 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5



Dostawa Frezarki CNC

Specyfikacja Techniczna Oferowanej Frezarki CNC

Podpis os6b uprawnionych do skladania oSwiadczeir woli
w imieniu Wykonawcy oraz piecz4tka / piecz4tki

Zakup frezarki GNC w ramach projektu,,Modernizacja

infrastruktury WTZ"

Nazwa Wlkonawcy

Wykonawcy

L. p.
Parametry frezarki CNC

Szczeg6lowy opis (TAK/NIE/ PODAC
oPIS)

1 Producent

2. Model

Rok produkcji:

4 Pole robocze minimum 500mm x 800mm x 100mm

5 DokladnoSi porycjonowania nie wigksza ni? !,Ointm

6 Wrzeciono o mocy minimum 1500W

7 Wrzeciono chlodzone wod4

8. Przeniesienie napgdu za pomoc4 Srub kulowych

9.
MozliwoSi frezowania w plexi, drewnie, sklejce, plycie

aluminium

l0 Zasilanie iednofazowe 230V

ll MoZliwoSi przeniesienia przez drzw i 7 8 cm

t2 Masa do l50kg

Wyposa2enie

l3 Sterownik wyposazony w wylqcznik awaryjny

14.
Sterownik wyposaZony w panel sterowania

wrzeclonem

t5
Komunikacja sterownika frezarki zPC poptzez zlqcze

USB lub Ethernet (RJ45)

l6 Wsp6tpraca z oprogramowaniem uruchomionym pod

kontrola systemu Windows l0
t7 Obsluga formatu G-code

18 Pompa wody

Warunki gwarancji

I Minimum 1 rok
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Nazwa zam6wienia


