Wrocław, dnia ………………………. r.

FORMULARZ OFERTOWY
do Zapytania ofertowego nr EUROSTARS/03/08/2018 r. z dnia 29.08. 2018 r.

Zamawiający:
Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Życzliwa 8
53-030 Wrocław
NIP: 8980016421
KRS: 0000151488

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr EUROSTARS/03/08/2018 r. z dnia 29.08.2018 r.
dotyczącego zakupu i dostawy:
1. STEROWNIKÓW APARATURY POMIAROWEJ 6 kompletów
2. URZĄDZEŃ DO KOMUNIKACJI I TRANSMISJI DANYCH – 6 kompletów
3. UKŁADÓW DO POMIARU ODLEGŁOŚCI – 1 sztuka
realizowanego w ramach projektu pt. „Przenośny Samokalibrujący się System do Pomiarów Ruchu
Drogowego _MoVieSta” współfinansowanego ze środków Narodowego centrum Badań i Rozwoju w
ramach 4 konkursu programu EUROSTARS.
JA NIŻEJ PODPISANY:
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................

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

nazwa i dokładny adres Oferenta

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym
EUROSTARS/03/08/2018

nr:

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto …………………………………….PLN
(słownie:……………………………………………………………………………………………….………………………………….

złotych)

powiększoną

(słownie

o

podatek

VAT

w

kwocie

………………………………………

………………………………………………………………………..………………………..
……………………………………………………………..……….PLN

łącznie

złotych),

co

z

PLN
stanowi

VAT

kwotę
(słownie

……….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
złotych)
Parametry
Szczegółowy model/producent oferowanego sprzętu: ………………………………………..
Wymagania techniczne:
1. STEROWNIKI APARATURY POMIAROWEJ
6 kompletów - układ zasilania solarnego - zestaw przenośny do montażu w terenie
otwartym zawierający:
 dostawca dostarczy opracowanie projektowe konstrukcji wsporczej wraz z
pozytywną opinią statyka do montażu w 3 strefy wiatrowej, montaż musi być
realizowany bez konieczności ingerencji w podłoże (wiercenie, kopanie,
klejenie itp.)
 konstrukcja musi umożliwiać wielokrotny montaż i demontaż
 jeśli w ramach projektu konstrukcji przewidziane są elementy obciążające i
dociążające muszą być one dostarczone w ramach zamówienia
 konstrukcja wsporcza ma być wyposażona w panel solarny o powierzchni
czynnej co namniej 6m2 i mocy maksymalnej nie mniejszej niż 500W na
komplet
 wraz z konstrukcją należy dostarczyć skrzynię akumulatorową wyposażoną w
akumulatory o pojemności minimum 200Ah/24V o trwałości minimum 10lat
odporną na warunki atmosferyczne w terenie otwartym
 należy dostarczyć kompletne okablowanie umożliwiające wyniesienie stacji na
odległość do 50m

Tak

Nie

6 kompletów szafa teletechniczna wyposażona:
 obudowa IP66, przystosowana do montażu na słupie o średnicy 100-400 mm
 solarny regulator ładowania umożliwiający zasilanie zestawu mobilnego o
parametrach pracy: 12VDC lub 24VDC, obciążalność min. 10A, praca w trybie
MPPT
 zasilanie z układu zasilacza solarnego i alternatywnie z napięcia 230V
 wbudowane układy zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
 wyprowadzone zabezpieczone obwody do zasilania czterech kamer
pomiarowych DC 12V/4A
2. URZĄDZENIA DO KOMUNIKACJI I TRANSMISJI DANYCH – 6 kompletów














bezwentylatorowy, przemysłowy komputer PC;
zasilany zewnętrznym zasilaczem o mocy minimum 60 W; zakres napięć od 9
VDC do 30 VDC; stosowny zasilacz powinien być dostarczony wraz z
komputerem;
zdolny pracować w zakresie temperatur od -20°C do 70°C (zgodnie z normami
IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) i wilgotności od 10% RH do 95%
RH non-condensing;
ze zintegrowanym procesorem Intel Atom, posiadającym nie mniej niż cztery
rdzenie – cztery wątki, minimum 2 MB cache L2, o bazowym taktowaniu nie
niższym niż 1,91 GHz i TDP nie przekraczającym 10 W;
wyposażony w pamięć RAM nie mniej niż 4 GB DDR3L;
posiadający co najmniej jeden 2,5” dysk SATA 3.0 o pojemności minimum 120
GB i maksymalnej sekwencyjnej prędkości zapisu nie niższej niż 480 MB/s;
wyposażony w moduły: TPM, GPS, łączności 2G/3G/4G, akcelerometr i
pozwalający na podłączenie zewnętrznych czujników temperatury;
posiadający następujące interfejsy I/O: co najmniej jeden port USB 3.0 na
przednim panelu i nie mniej niż dwa USB 2.0 z tyłu, gniazdo na kartę SIM,
minimum dwa żeńskie złącza SMA do łączności 2G/3G/4G oraz podłączenia
anteny GPS, co najmniej dwa porty LAN gigabit ethernet, minimum dwa złącza
DB9 RS232/422/485, co najmniej jedno gniazdo HDMI i przynajmniej jedno
DVI-I.
wbudowany modem LTE zdolny do pracy w trybie MIMO

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi
w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do ………………………………………………………….
od podpisania umowy.
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres…………………………………………………………………………
6. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. Faktura VAT
wystawiona po wykonaniu przedmiotu zamówienia, co jest jednoznaczne z podpisaniem przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.
7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym,
tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. OŚWIADCZAMY, że przedstawiona oferta jest zgodna z przedmiotem zapytania ofertowego (zawiera
wszystkie elementy wskazane w przedmiocie zamówienia).
9. OŚWIADCZAMY, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem
zamówienia.
10. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
11. OŚWIADCZAMY, że posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu odpowiednich dostaw
oraz znajdujemy się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie
zamówienia
12. OŚWIADCZAMY, że nie występuje powiązanie osobowe ani kapitałowe z Zamawiającym, tj.
1) nie jesteśmy powiązani lub nie jesteśmy jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z
Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2013r. poz. 330, z późn.zm);
2) nie jesteśmy podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w
takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku
małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub
usługi;
3) nie jesteśmy podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub
Współwykonawcy w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014;
4) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art.
32 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 20004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz.
1054, z późn. zm.).

13. ZAŁĄCZNIKI:
-

zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź KRS z
wykazem przedmiotu działalności nie starsze niż 6 miesięcy,
pełnomocnictwo do podpisania oferty, gdy nie wynika z innych dokumentów

………………………………………...
Data i miejsce

……………………………………………..
Czytelny Podpis Oferenta

……………………………………………….
Pieczęć przedsiębiorstwa

UMOWA DOSTAWY

zawarta w dniu ….. 2018 r. we Wrocławiu pomiędzy:
"NEUROSOFT® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Życzliwa 8, 53-030
Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000151488, nr NIP: 8980016421,
reprezentowaną przez: Janusza Wrobla - Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym "
a
….
zwaną dalej „Wykonawcą”
łącznie zwanymi „Stronami”
Zważywszy że Neurosoft podpisał w 2016 roku umowę z NCBR i realizuje Projekt współfinansowany ze
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 4 konkursu programu EUROSTARS pt.
„Przenośny Samokalibrujący się System do Pomiarów Ruchu Drogowego - MOVieSta”, i w ramach tego
projektu przeprowadził postępowanie ofertowe na zakup i dostawę …. które wygrał: ….
Strony zwierają niniejszą umowę (dalej jako: „Umowa”) o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa przez Wykonawcę Sprzętu wyspecyfikowanego w
Załączniku nr 1 do Umowy (Oferta).
2. W skład przedmiotu umowy wchodzi:
- ….
3. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy dokona transportu Sprzętu do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiającego oraz ubezpieczy Sprzęt na czas transportu. Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki transportu Sprzętu zapobiegające uszkodzeniu lub
utracie ich pierwotnych właściwości i parametrów technicznych.
4. Wykonawca – na podstawie oświadczenia Producenta - oświadcza, iż przysługuje mu prawo
własności Sprzętu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, które to prawo nie jest w żaden
sposób ograniczone ani obciążone. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczony w
wykonaniu Umowy Sprzęt będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, a w

szczególności nie jest i nie będzie obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem
skarbowym.
5. Wykonawca dostarczy wszelkie otrzymane od Producenta dokumenty zakupu, dokumenty
gwarancyjne, atesty, certyfikaty, lub deklaracje zgodności oraz inne niezbędne dokumenty
dotyczące Sprzętu.
§ 2 Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie do ….
od daty podpisania umowy.
§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ……… zł
netto, …. zł. brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia
prawidłowej faktury, doręczonej do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze.
3. Za nieterminowe wpłaty Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 4 Kary umowne. Odstąpienie od Umowy.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy w wysokości 50 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy
w terminie określonym w § 2, w wysokości 0,2% wartości zamówienia netto za każdy dzień
opóźnienia.
3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na
zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 5 Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Na wykonany Przedmiotu Umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy.
2. O wykrytych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.
§ 6 Oświadczenia Stron
1. Strony deklarują zachowanie poufności wszelkich otrzymanych informacji dotyczących przedmiotu
i zakresu Umowy, danych o Inwestorze i Inwestycji.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o Umowie, danych
handlowych, technologicznych, współpracy z Inwestorem, uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio
w związku lub przy okazji współpracy Stron, niezależnie od formy ich utrwalenia (zwanych dalej
„Informacjami Poufnymi”). Dotyczy to w szczególności danych dotyczących struktury organizacyjnej
Stron, ich strategii, wszelkich aspektów działalności oraz innych szczegółów dotyczących Stron i ich

wzajemnej współpracy chyba, że obowiązek przekazania danych informacji wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
§ 7 Postanowienia dodatkowe
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania
według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania Umowy.
2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej
Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą
elektroniczną na podany przez strony adres lub adres poczty elektronicznej.
3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: ul. … oraz adres e-mail: ….
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: ul. Życzliwa 8, 53-030
Wrocław oraz adres e-mail: info@neurosoft.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
7. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w drodze
polubownego porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane
przez właściwy dla Zamawiającego.
8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
9. Załączniki stanowiące integralną częścią umowy:
Załącznik nr 1 –Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

