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Załącznik do zapytania ofertowego 

        

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa i adres zamawiającego: Trimtech Sp. z o.o. ,  31-216 Kraków, ul. Konecznego 4/10u 

II. DANE WYKONAWCY: 

Pełna nazwa i adres wykonawcy: 

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

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

Nip………………………………………………………………………………………………. 

tel ................................... faks ....................................... e-mail …………................................... 

 

III. Składając ofertę w konkursie ofert na „Dostawa stacji referencyjnych, repeterów, licencji 

na oprogramowanie PNAS, RTK, zestawów do kontroli stałości z oprogramowaniem, oraz 

licencje dla Vbiling”, oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

za łączną cenę ofertową netto ………………….. zł (słownie złotych: 

……………………………..), 

W tym: 

Lp. Nazwa Ilość sztuk 
Cena łączna 

brutto 

1.  2.  3.  4.  

1A,1B,1C,1D,1E 

Stacje referencyjne: 

- Odbiornik satelitarny,  

- Antena 

- Moduł komunikacyjny – 

router/firewall, 

- Szafa krosowa z wyposażeniem, 

- Dodatkowe akcesoria 

10  

2 Repeter 5  

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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3 Licencje dla modułu PNAS 10  

4 Licencje dla użytkowników czasu 

rzeczywistego 
4x25  

5 Licencje dla użytkowników 

statycznych PNAS 
4x25  

6A, 6B, 6C 

Zestaw do kontroli stałości stacji 

referencyjnych: 

Odbiorniki GNSS – 4 szt, 

Oprogramowanie do obliczania 

stałości stacji referencyjnych – 1 

szt, 

Laptop – 1 szt 

1  

7 Licencja Vliling 1  

Łączna cena ofertowa:  

 

IV. SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU: 

 

1. Stacje referencyjne: 

1A) Odbiornik satelitarny 

 

1B) Antena 

 

1C) Moduł komunikacyjny – router/firewall 

 

1D) Szafa krosowa z wyposażeniem 

 

1E) Dodatkowe akcesoria  

  

2. Repeter 

  

3. Licencje dla modułu PNAS 

  

4. Licencje dla użytkowników czasu rzeczywistego 

 

5. Licencje dla użytkowników statycznych PNAS 

 

 

6. Zestaw do kontroli stałości stacji referencyjnych: 

6A) Odbiorniki GNSS  

 

6B) Oprogramowanie do obliczania stałości stacji referencyjnych  

 

6C) Laptop  
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7. Licencja Vliling 

 

Przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

1. Oświadczam, że akceptuję warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń. 

2. Uważam się za związanego złożoną ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczam, że cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające 

się na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam Zamawiającemu 

gwarancji jakości, na całość dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami  wskazanymi 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Termin ważności oferty wynosi 30 dni.  

6. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 

….. do nr….. 

 

 

 

______________, dnia _________2013 r. 

 

.................................................................. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy)  


