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Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 

 

___________, dnia __________ 

 

WYKONAWCA: __________________________ 

 

ADRES WYKONAWCY : ul. __________________________, nr _______, kod pocztowy 

__________________________, miejscowość __________________________, tel. 

__________________________, fax. __________________________, REGON 

__________________________, NIP __________________________, adres email 

__________________________, numer rachunku bankowego __________________________ 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

1. Działając w imieniu __________________________ z siedzibą w 

__________________________, niniejszym oświadczam, że __________________________ 

przystępuje do przetargu nieograniczonego na „Dostawa maszyny do wykonywania 

profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro dla 

Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z 

zakresu obsługi urządzenia”, oferując realizację zamówienia za cenę pojedynczej sztuki jak w 

tabeli. 
2. Ponadto oświadczam, że:  

a) wskazana w punkcie 1 cena uwzględnia wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty 

dostawy maszyny, oraz nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy, 

b) spełniamy wszelkie wymagania zwarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje 

potrzebne do właściwego przygotowania oferty, 

c) wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym, 

d) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) udzielamy gwarancji na amunicję na okres …….. miesięcy, 

f) dostarczona amunicja będzie fabrycznie nowa.  

g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert, 

h) zamówienie zamierzamy wykonać:1  

- przy pomocy podwykonawców powierzając im do realizacji  _______% zamówienia, 

- samodzielnie,   

- jako podmiot zbiorowy (konsorcjum), reprezentowany następująco:  

_____________________ - Wykonawca – lider konsorcjum, 

_____________________ - Wykonawca - członek konsorcjum, 

_____________________ - Wykonawca - członek konsorcjum. 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 



 2

 

 
UWAGA! Prosimy o wycenienie po jednej sztuce dla każdego rodzaju amunicji  

Nazwa Opis słowny 
Parametry 
techniczne Inne 

Cena  
 
 
netto 

Cena  
 
 
brutto 

Maszyna do szlifów 
ze zintegrowaną 
pompą wodną, 3 
noże diamentowe 
do nacinania 
kamieni, zbiornik 
na wodę, 
kompresor do 
wytwarzania 
ciśnienia powietrza 

1. Bezszczotko
wy napęd , 
zabezpieczony 
termicznie, z 
możliwością 
kontroli na 
monitorze. 

2. Wałki 
napędowe ze stali 
nierdzewnej z 
możliwością 
szybkiej I 
precyzyjnej zmiany 
kamieni 
szlifierskich. Nie 
powodujących 
wibracji z 
automatyczną 
funkcją centrowana 
I ustawiania 
kamienia w osi A. 

3. Możliwość 
użycia spiekanych 
kamieni 
szlifierskich  

4. Pneumatyczn
ie sterowany 
mechanizm 
napędzający oraz 
dociskający kamień 
szlifierski. 
Ustawiany I 
kontrolowany 
automatycznie w osi 
Z. 

5. Pneumatyczn
e ramię dociskowe z 
napędzającym 
kołem gumowym. 
Koło z regulowaną I 
kontrolowaną  siłą 
docisku I prędkością 
obrotu.  

6. Możliwość 
łatwego dostępu do 
kamienia 

Techniczne 
wymagania : 

1. Maksymaln
y rozmiar 
kamienia  
od 290 mm 
do 350 mm

2. Szerokość 
kamienia 
dedykowan
a do nart 
biegowych  
od 70-75 
mm z opcją 
do 140 mm

3. Maksymaln
a prędkość 
kamienia  
co najmniej 
1500 
obrotów na 
minutę 

4. Kontrola 
ustawienia I 
pracy 
kamienia w 
4 osiach 
(X,Y,Z,A) 

5.  
Maksymaln
y rozmiar 
maszyny 
(LxWxH) 
2350 -2500 
-x 800-
900x1750-
1850 

6. Waga 850-
950kg 

7. Zasilanie 3 
fazowe 380 
Volt 

8. Kompresor 
o 
minimalny
m ciśnieniu 
roboczym 6 
bar, średnia 
wydajność  
od 45 
do55L/min. 
Suche 
powietrze 

9. Maszyna 

Gwarancja I serwis: 
1. Gwarancja na 
całość minimum 2 lata 
2. Pełen serwis 
dostępny 24 h na dobę 
przez telefon oraz online. 
Przyjazd ekipy w 
najszybszym możliwym 
terminie w razie nie 
usunięcia usterki przez 
telefon lub online. 
3. Po okresie 
gwarancji serwis według 
ustalonych wcześniej 
warunków  

  



 3

szlifierskiego w celu 
sprawdzenia jego 
jakości. 
Nieskomplikowany 
I szybki system 
wymiany kamieni. 

7. Automatyczn
ą oraz manualną 
funkcję równania 
kamienia 
szlifierskiego oraz 
sprawdzania jego 
ustawienia w osi X I 
Y 

8. Obudowa w 
której znajduje się I 
pracuje kamień 
musi być szczelna I 
wykonana ze stali 
nierdzewnej. Musi 
się w niej 
znajdować 
mechanizm 
napędowy z 
kamieniem 
szlifierskim,   oraz 
co najmniej 5 dysz 
generujących 
ciśnienie  od 150  do 
155 bar .  Musi 
również posiadać 
diamentowy nóż  
nacinający kamień .  

9. Zbiornik na 
wodę o pojemności 
od 90 L do 110 L z 
pompą wysokiego 
ciśnienia ( od 145 -
155 bar) dla 
optymalnego 
czyszczenia 
kamienia 
szlifierskiego. 

10. System 
chłodzenia wody dla 
optymalizacji I 
utrzymania stałej 
temperatury 
kamienia podczas 
szlifowania 

 

jak I 
urządzenia 
z nią 
związane 
powinny 
posiadać 
wymagane 
certyfikaty 
jakości I 
bezpieczeńs
twa. 
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komputer z 
ekranem 
dotykowym i 
dedykowanym 
oprogramowaniem 

Monitor 
dotykowy 
zamontowany do 
maszyny (z 
możliwością 
demontażu do 
transportu) z 
wbudowaną 
pamięcią I 
oprogramowanie
m do obsługi. Z 
opcją 
podłączenia 
komputera 
zewnetrznego 
(laptop, tablet, 
pamięć USB). 
 
Oprogramowanie 
– dedykowane do 
nart biegowych z 
bazą co najmniej 
10 struktur 
sprawdzonych na 
zawodach 
najwyższej rangi. 
Z możliwością 
kreowania 
struktur na 
ekranie 
komputera tzn: 
wzoru, 
głębokości , 
szerokości , 
kątów. 
Ustawianie I 
regulacja 
prędkości obrotu 
kamieni 
szlifierskich. 
Ustawianie I 
regulacja siły 
docisku ramienia 
z kołem 
gumowym . 
Całość 
obsługiwana za 
pomocą 
dotykowego 
ekranu 
komputera oraz 
myszki 
dostarczanej w 
komplecie z 
maszyną. 
Wbudowana 
pamięć z 
możliwością 
zapisania I 
odtwarzania 
historii 
wykonanych  
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struktur. 
 

 

3 kamienie do 
szlifowania 
odpowiednio do 
ciepłych, średnich i 
zimnych struktur.   

   

  

Razem:

  

 

 

 

 

 

 

______________________ 

pieczęć i podpis Wykonawcy 


