
 

 

 

 

 

                                                                       

              Wrocław, dnia …....05.2019 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/01/05/2019r. z dnia 06.05.2019 r. 

 

Zamawiający: 

Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Życzliwa 8 

53-030 Wrocław 

NIP: 8980016421 

KRS: 0000151488 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POIR 1.1.1/01/05/2019 r. z dnia 06 maja 2019 r. 

dotyczącego zakupu i dostawa – kamer ANPR – 6 szt. realizowanego w ramach projektu pt. 

„Inteligentny autonomiczny rozproszony system rozpoznawania i analizy ruchu - NEUROFLOW” - 

POIR.01.01.01-00-1143/17-00 współfinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.   

JA NIŻEJ PODPISANY:  

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

 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

 

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

 nazwa i dokładny adres Oferenta 

 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr:  POIR 

1.1.1/01/05/2019 

 



 

 

 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto …………………………………….PLN 

(słownie:……………………………………………………………………………………………….…………………………………. złotych) 

powiększoną o podatek VAT w kwocie ……………………………………… PLN (słownie 

………………………………………………………………………..……………………….. złotych), co stanowi kwotę 

……………………………………………………………..……….PLN łącznie z VAT (słownie 

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

złotych) 

Szczegółowy model/producent oferowanego sprzętu:   ……………………………………….. 

Parametry Tak Nie 

1. Kamera: 
- Rozdzielczość obrazu 1080p HD 
- Pobór mocy Maks. 7,2 W 
- Czułość (3100 K, wspołczynnik odbicia 89%, 1/25, F1.2, 30IRE) 
- Standard PoE IEEE802.3af (802.3at typ 1) 
- Poziom zasilania: klasa 3 
- Typ przetwornika CMOS 1/2,8" 
- Automatyczna elektroniczna migawka (AES) Migawka stała (od 1/25[30] do 1/15 
000) z możliwością wyboru ustawienia 
- Migawka domyślna 
- Obsługa kart microSDHC do 32 GB/ microSDXC do 2 TB 
- Sieć – obsługa protokołów: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP 
V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local  address), NTP 
(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org) 

2. Obiektyw: 
- Mocowanie obiektywu: CS 
- Kąt widzenia 4:3  36 x 27°; szerokokątny; 8,5 x 6,3°; teleobiektyw   
- Kąt widzenia (poz. X pion.) Przetwornik 16:9 1/3"  33 x 17°; szerokokątny;   7,7 x 
4,4°; teleobiektyw 
- Regulacja przysłony: 4-stykowe złącze DC 
- Regulacja ogniskowania: Ręczna 
- Temperatura pracy od -10 do 50°C 

3. Obudowa: 
- Ochrona zestawu kamera / obiektyw o długości do 262 mm 
- Łatwa instalacja i konfiguracja kamery dzięki odchylanej pokrywie 
- Stopień ochrony: IP66, NEMA-4X 
- Osłona przeciwsłoneczna 
- Odszraniacz z samoczyszczącą się szybką 

  



 

 

 

 

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. 

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   


