
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na udzielenie zamówienia dotyczącego budowy konstrukcji wsporczej dla  telebimu zewnętrznego na
terenie przylegającym do Ośrodka Zdrowia w Palowicach

wraz z jego dostawą i montażem

1. DANE WYKONAWCY:

……………………….............................................................................................................................……...

……………..……………..………………………………………….……….……...........................................

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. ..  

…………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:..........................................................

Uwaga:  W  przypadku  podpisania  Oferty  przez  Pełnomocnika,  do  oferty  należy  dołączyć  Oryginał
Pełnomocnictwa.

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

e-mail…………....................................................................………….…

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1)  Wykonanie  projektu  budowlanego,  projektu  wykonawczego  oraz  dokumentu  określającego  warunki
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych konstrukcji  wsporczej  dla  telebimu
zewnętrznego wraz z jej wykonaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę;
2) Budowa konstrukcji wsporczej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym;
3) Dostarczenie telebimu zewnętrznego wraz z jego montażem do konstrukcji wsporczej.

3. CENA OFERTOWA:

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową brutto: ........PLN

Słownie: ….........................................................................................................................................................
 
4. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Wykonawca oświadcza, iż:
1)  przed  dokonaniem  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przeprowadził  przy  udziale  przedstawiciela
Zamawiającego wizję lokalną ;
2)  zaoferowana  cena  stanowi  całkowite  wynagrodzenie  Wykonawcy,  ma  charakter  ryczałtowy  oraz
uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
3) jest świadomy, iż na Wykonawcy spoczywa ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia, a także kosztów oddziaływania innych czynników mających lub mogących



mieć wpływ na te koszty, a nieuwzględnienie w ofercie wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  stanowi  element  ryzyka  Wykonawcy  i  nie  skutkuje  zwiększeniem
wynagrodzenia ryczałtowego;
4) zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od  dnia 06.06.2022r. do dnia 31.10.2022r.;
5) jest związany niniejszą ofertą przez okres  30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;
6) akceptuje zasady rozliczeń za zrealizowanie zamówienia, które będzie następowało w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
7) w przypadku wyboru oferty Wykonawcy – zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
8)  oferowany  przedmiot  zamówienia  posiada  parametry  techniczne  nie  niższe  niż  określone  poniżej
(zaznaczyć właściwą odpowiedź):
-  wymiary telebimu: max powierzchnia telebimu 3,5m2,  w układzie ekranu wysokość 1,3mb x szerokość
2,4mb tak/nie (niepotrzebne skreślić)
 - model ekranu LED telebim zewnętrzny tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- ilość wyświetlanych kolorów 16 milionów tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- rozmiar plamki (pixela)- rozmiar plamki 8mm tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- średni pobór mocy 170W/m2 powierzchni ekranu tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- maksymalny pobór mocy  550W/m2 powierzchni ekranu tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- regulacja jasności  automatyczna lub manualna tak/nie (niepotrzebne skreślić)

- kąt widzenia poziomy ekranu 1700  i pionowy ekranu 1700 tak/nie (niepotrzebne skreślić)

- zasilanie 230V tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do zarządzania treścią wyświetlaną na telebimie                   

tak/nie (niepotrzebne skreślić)

- temperatura pracy -300C do +500C tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- klasa wodoszczelności  IP65 tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- zastosowanie zewnętrzne - odporność na UV tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- funkcja łączności WiFi (możliwość bezprzewodowego przesyłania informacji na ekran)    
                                                                                                                   tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno umożliwiać zarządzanie wyświetlaną treścią on-line                                                              

tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno umożliwiać odtwarzanie plików graficznych JPG, PNG, GIF  i innych                                  

tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno umożliwiać odtwarzanie plików wideo WMF, AVI, MOV, MP4 i innych                           

tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno umożliwiać dzielenie ekranu na strefy w różnych rozmiarach,pozycjach i warstwach 
oraz wyświetlanie różnych treści na każdym ekranie tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno dawać możliwość kreowania treści reklamowych tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno umożliwiać  zarządzanie harmonogramem i częstotliwością wyświetlania                        

tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno umożliwiać  podgląd treści w programie    tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno posiadać funkcję sterowania parametrami ekranu: regulacja jasności, wyłącznik 
czasowy   tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie powinno posiadać funkcję różnych wersji językowych, w tym język polski                          
                                                                                                                     tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- wraz z urządzeniem  dostarczono instrukcję obsługi i konfiguracji ekranu LED, obsługi poszczególnych 
elementów systemu oraz oprogramowania. Instrukcja obsługi i konfiguracji musi być w języku polskim            

   tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- urządzenie (telebim) dostarczone w ramach niniejszego zadania posiada aprobaty  techniczne lub 
certyfikaty odpowiadające określonym normom lub specyfikacjom technicznym (deklaracja zgodności)          

    tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- oferowany sprzęt  spełnia normę  CE. Dokumenty potwierdzające posiadanie aprobat technicznych, 
certyfikatów oraz deklaracji zgodności sprzętu  zostały dołączone do oferty
                                                                                                                       tak/nie (niepotrzebne skreślić)

     tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- oferta wykonawcy  uwzględnia 24 miesięczną gwarancję na urządzenie (telebim)

     tak/nie (niepotrzebne skreślić)



- oferta wykonawcy obejmuje uruchomienie telebimu, wdrożenie całego systemu oraz przeprowadzenie 
szkolenia z zakresu obsługi urządzenia dla wyznaczonych osób

tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- oferta wykonawcy uwzględnia 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
                                                                                                        tak/nie (niepotrzebne skreślić)
-  oferta  wykonawcy  określa   termin  na  usuwanie  awarii  urządzenia  w  ciągu  48  godzin  od  momentu
zgłoszenia drogą mailową lub telefoniczną tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia

tak/nie (niepotrzebne skreślić)
- przedmiot zostanie wykonany zgodnie z założeniami określonymi w zapytaniu ofertowym

tak/nie (niepotrzebne skreślić)

5. ZAŁĄCZNIKI:

Integralną część Oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …..................................................................................
2) ......................................................................................
3) …..................................................................................

.......................................................                                               ...............................................................
                  pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 


