
 

 

 

 

                                                                       

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

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/01/12/2019r. z dnia 02.12.2019 r. 

 

Zamawiający: 

Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Życzliwa 8 

53-030 Wrocław 

NIP: 8980016421 

KRS: 0000151488 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POIR 1.1.1/01/12/2019 r. z dnia 02 Grudnia 2019 r. 

dotyczącego zakupu i dostawa – aparatura przeznaczona do obrazowania przestrzeni oraz budowy 

ultradokładnego modelu odwzorowania przestrzeni pomiarowej do weryfikacji funkcjonalności 

poszczególnych elementów docelowego układu pomiarowego 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 

1.1.1/01/12/2019 

 

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 

 UAV Bezzałogowy statek powietrzny   

 Kontroler lotu z podglądem z kamery (dołączony wyświetlacz ew. dodatkowo 
ekran) 

  

 Karta microSDXC, co najmniej 128G   

 Kamera CMOS o wysokiej rozdzielczości (co najmniej 4k) ze stabilizacją   

 Wysoka precyzja pozycjonowania (zalecane RTK)   

 GCS Komputer roboczy do odbioru i przetwarzania danych 
zebranych z UAV 

  

 Odporny na warunki atmosferyczne i użytkowanie w warunkach zewnętrznych 
(odporny na zalanie klawiatury) 

  

 wyświetlacz dotykowy, o dużym kontraście   

 Procesor Intel i5   

 RAM co najmniej 8G   

 Dysk SSD co najmniej 256G   

 GPS   

 wbudowany modem LTE (zintegrowana antena)   

 co najmniej 4h pracy na bateriach (dodatkowa bateria)   

 Microsoft Windows 10 Pro 64 bit   

 Porty USB 3 (możliwość podłączenia telemetrii)   



 

 

 

 

 Czytnik kart microSDXC   

 Oprogramowanie dedykowane 

przetwarzanie zdjęć z UAV do postaci ortofotomapy 

  

 przetwarzanie zdjęć z UAV do postaci chmury punktów DSM/DTM,  wraz z 
georeferencją 

  

 generowanie modelu 3D z teksturami   

 możliwość edycji modelu 3D   

 wspieranie kamery: fisheye   

 wsparcie do analizy markerów z pozycją   

 możliwość pomiaru dystansu w wygenerowanym modelu   

 współpraca ze środowiskami Windows/Linux(Debian)   

 

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   


