
 

 

 

 

                                                                       

              Wrocław, dnia …........2019 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/01/11/2019r. z dnia 25.11.2019 r. 

 

Zamawiający: 

Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Życzliwa 8 

53-030 Wrocław 

NIP: 8980016421 

KRS: 0000151488 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POIR 1.1.1/01/11/2019 r. z dnia 25 Listopada 2019 r. 

dotyczącego zakupu i dostawa – 5 sztuk układów pomiarowych do akwizycji danych 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 

1.1.1/01/11/2019 



 

 

 

 

 

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:   ……………………………………….. 

Nr Opis Tak Nie 

1 Moduł bazowy   

2 Procesor PCU AMD Ryzen 7 3700 AM4, np. https://proline.pl/procesor-amd-
ryzen-7-3700x-am4-p1368245 

  

3 Płyta główna z chipset-em B450 i złączem NVMe (1.3), USB, np. 
https://proline.pl/asrock-b450m-steel-legend-am4-p1371832 

  

4 Chłodzenie CPU, np. https://proline.pl/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-
12-co-p951056 

  

5 Pamięć RAM 16GB DDR4-3200 Non-ECC CL16*2szt. (w sumie 32G RAM) np. 
https://proline.pl/pamiec-g-skill-aegis-ddr4-32gb-2x16gb-3200mhz-cl16-
xmp2-f4-3200c16d-32gis-p1392315 

  

6 Karta do obliczeń GPU – Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB GDDR6 PCI-e, 
np. https://proline.pl/msi-geforce-rtx-2060-super-ventus-gp-oc-8gb-gddr6-
pci-e-p1391642 

  

7 Dysk SSD NVMe 1TB, np. https://proline.pl/adata-ssd-xpg-sx8200-pro-1tb-
m-2-nvme-2280-asx8200pnp-1tt-c-p1329048 

  

8 Obudowa Silent ATX, np. https://proline.pl/obudowa-be-quiet-silent-base-
601-czarna-bg026-p1319923 

  

9 Zasilacz ATX 650W o wysokiej sprawności (Gold), np. 
https://proline.pl/zasilacz-modularny-xpg-core-reactor-650w-80-gold-
corereactor650g-bkceu-p1394469 

  

10 Dodatkowe rozszerzenia:   

11 External CPU Raspberry Pi 4/4G RAM – (*4 szt. per węzeł), np. 
https://botland.com.pl/pl/moduly-i-zestawy-raspberry-pi-4b/14647-
raspberry-pi-4-model-b-wifi-dualband-bluetooth-4gb-ram-15ghz-
765756931182.html 
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12 External Camera Raspberry Pi3/szeroki kąt – (*4 szt. per węzeł), np. 
https://pl.rs-online.com/web/p/moduly-wideo/9132664 

  

13 External Camera Raspberry Pi3/ normalny kąt – (*4 szt. per węzeł), 
https://botland.com.pl/pl/kamery-dla-raspberry-pi-i-akcesoria/13464-
modul-kamery-sony-imx219-8mpx-160-dla-raspberry-pi.html 

  

14 Karta SD 32GB do RPi 4 (*4 szt. per węzeł)   

15 Pendrive 64GB do RPi 4 (*4 szt. per węzeł)   

16 Moduł intercyjny Pixhawk Orange (ZED-F9P), np. https://3d-
services.eu/p/31/287/the-cube-orange-pixhawk-2-1-modul-autopilot-
pixhawk2-1-wyposazenie-uav.html 

  

17 GPS RTK (ZED-F9P)   

1
8 

   

18 Stacja mobilna operatora   

19 Komputer przemysłowy, np. https://rugged.com.pl/pl/getac/notebooki-
tablety-terminale-wozkowe/terminale-wozkowe/notebooki/getac-v110.html 
ew. https://pilot.search.dell.com/xps-13-7390-2-in-1-laptop 

  

20 generowanie modelu 3D z teksturami   

 

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. 
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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   


