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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę 
 
 
 
                                                                                            

                                                                                  

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

                     /pieczęć firmowa/               /miejscowość i data/ 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY: 
 
 

Nawiązując do ogłoszonego dnia 01.04.2021 r. zapytania o cenę dostawy oprogramowania do 
zarządzania produkcją – 1 szt., niezbędnego do wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania 
maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych gabarytach, 
 
 
 
My, niżej podpisani 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 
 
 
 
Działając w i mieniu i na rzecz:…….......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta) 
 
 
 
 
 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ NA: 
 
Dostawę oprogramowania do zarządzania produkcją – 1 szt., niezbędnego do wdrożenia innowacyjnej 
technologii wytwarzania maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych gabarytach, zgodnie z poniższą 
specyfikacją: 
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UWAGA! Prosimy o podanie nazwy waluty. 
 

 
Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt. 

 

Przedmiot zamówienia 
(nazwa kategorii wydatku) 

Wymagane minimalne 
parametry techniczne: 

 
Cena netto 

(waluta) 

 
Podatek 

VAT 
(waluta) 

 
Cena brutto 

(waluta) 

 
Oprogramowanie do 

zarządzania produkcją 
– 1 szt. 

 
Kod CPV 48100000-9 

Przemysłowe specyficzne 
pakiety oprogramowania 

 

 
Oprogramowanie 
workflow usprawniające 
przepływ informacji 
pomiędzy rozmaitymi 
obiektami biorącymi 
udział w jej 
przetwarzaniu w 
procesie produkcji 
maszyn specjalnego 
przeznaczenia o dużych 
gabarytach. 
 

   

 
Wyposażone w 
następujące aplikacje: 
-Workflow Server – 
dedykowana aplikacja 
agregująca oraz 
udostępniająca dane. 
-Workflow PC Client – 
dedykowana aplikacja 
wizualizująca oraz 
modyfikująca dane. 
-Workflow QR Generator 
– dedykowana aplikacja 
generująca unikalny kod 
QR. 
-Workflow Mobile Client 
– dedykowana aplikacja 
wizualizująca oraz 
modyfikująca dane. 
-Kreator znakowania – 
dedykowana aplikacja 
dzięki której możliwe jest 
przygotowanie 
wizualizacji znakowania 
oraz wykonanie 
znakowania na detalu 
-Emulacja klawiatury 
systemowej – 
wbudowany interfejs 
umożliwiający 
przetworzenie kodu QR z 
postaci dwuwymiarowej 
do postaci 
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jednowymiarowego 
tekstu. 
 
 
System pokrywający 
proces polegający na 
wytworzeniu detalu o 
określonych 
właściwościach. 
 
 
Obsługujący proces 
przygotowania rysunków 
technicznych oraz 
rejestracji obróbki 
składający się z 
następujących etapów: 
1.Opracowanie rysunku 
technicznego detalu - 
osoba posiadająca 
odpowiednią wiedzę oraz 
umiejętności 
przygotowuje rysunek 
techniczny detalu;  
2.Wydruk rysunku 
technicznego - 
przygotowany rysunek 
techniczny zostaje 
wydrukowany; 
3.Przygotowanie kodu 
QR - użytkownik systemu 
WF za pomocą 
oprogramowania 
Workflow QR Generator 
przygotowuje unikalny 
kod QR. Kod QR zawiera 
numer rysunku 
technicznego; 
4.Oznakowanie rysunku 
technicznego kodem QR; 
5.Przekazanie rysunków 
technicznych 
oznaczonych kodem QR 
na wydział obróbki; 
6.Pobranie rysunków 
technicznych do 
realizacji - pracownik 
działu obróbki używając 
aplikacji Workflow Mobile 
Client : 
- skanuje kod QR z 
rysunku technicznego 
- wskazuje maszynę 
Wybór maszyny stanowi 
potwierdzenie 
rozpoczęcia procesu 
obróbki detalu; 
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7.Rejestracja wykonania 
obróbki detalu - po 
wykonaniu obróbki 
detalu pracownik działu 
obróbki używając 
aplikacji Workflow Mobile 
Client: 
- skanuje kod QR z 
rysunku technicznego 
- nadaje odpowiedni 
status. 
Nadanie odpowiedniego 
statusu kończy proces 
obróbki detalu. 
 

 
 
2.Gwarancja: ………… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia (nie krótsza niż 12 miesięcy). 
 
3.Oferujemy czas reakcji serwisu (liczony od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do 
momentu rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę) ……………. godzin od chwili otrzymania zgłoszenia 
od Zamawiającego. 
 
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania o cenę z dnia 01.04.2021 r. i uznajemy 
się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

 
5. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
podmiotem MiBM sp. z o. o. sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
MiBM sp. z o. o. sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu MiBM sp. z o. o. sp. k. czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w 
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 
 
6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową. 
 

 
7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zapytaniu o cenę tj. do dnia: 14.05.2021 r. 
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8. Proponowane warunki płatności: 
...........................................………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………. 

........................................................................................................................................................... 
 
9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:  

a) …..………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 

      
 

…………………………………… 
/Podpis i pieczęć oferenta/ 


