Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1 /POIR/Ekotop/2016


FORMULARZ OFERTOWY
dot. zapytania ofertowego nr Zapytanie ofertowe nr 1 /POIR/Ekotop/2016

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego
Adres Wykonawcy
NIP
REGON

P.W Ekotop Renata Kazibudzka

Dobrzechów 251
38-100 Strzyżów
9490347192
151598300

DANE OFERENTA
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.
Nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Data rozpoczęcia działalności
1.





OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU OFERENTA
Imię i nazwisko


Stanowisko


Nr telefonu


Adres e-mail



DATA WYSTAWIENIA OFERTY 		
TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY			
OFERTA DOTYCZY WYKONANIA USŁUGI polegającej na opracowaniu ekologicznej technologii wytwarzania koncentratów cynkonośnych na drodze recyklingu szlamów pogalwanicznych.  
TERMIN REALIZACJI USŁUGI DO 




		
OFERTA CENOWA I ZAKRES BADAWCZY

L.p.
Nazwa zadania
Opis dzia³añ planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadañ/podmiot dzia³ania
Rezultat zadania
Cena jednostkowa (netto)
Uzasadnienie kosztu i jego zwi¹zek z realizacj¹ projektu
Okres realizacji ( w miesi¹cach, oraz data rozpoczêcia i zakoñczenia)

ETAP I: Etap opracowania nowego wyrobu, technologii produkcji 
Zadanie 1.

(Wskazaæ: zidentyfikowany problem/wyzwanie  technologiczne, Cel, Planowane badania w ramach zadania, Uzasadnienie przemys³owej potrzeby podjêcia proponowanych dzia³añ, Elementy nowoœci naukowej/badawczej/przemys³owej proponowanych dzia³añ)

Wskazaæ: Planowanym rezultatem zrealizowania zadania pierwszego bêdzie …;Efekt koñcowy etapu: ….;Osi¹gniêcie okreœlonych wyników badañ zostanie potwierdzone poprzez:




Zadanie …






ETAP II: Etap wdro¿enia nowego wyrobu, technologii produkcji (jeœli dotyczy)
Zadanie 1

(Wskazaæ: zidentyfikowany problem/wyzwanie  technologiczne, Cel, Planowane badania w ramach zadania, Uzasadnienie przemys³owej potrzeby podjêcia proponowanych dzia³añ, Elementy nowoœci naukowej/badawczej/przemys³owej proponowanych dzia³añ)

Wskazaæ: Planowanym rezultatem zrealizowania zadania pierwszego bêdzie …;Efekt koñcowy etapu: ….;Osi¹gniêcie okreœlonych wyników badañ zostanie potwierdzone poprzez:




Zadanie …






Razem ETAP  I+II



Za³¹cznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1 /POIR/Ekotop/2016


ETAP I  – Etap opracowania  ..................... z³ brutto. Powy¿sza cena zawiera doliczony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datê z³o¿enia oferty wynosi: ..... % tj. .............. z³otych (s³ownie: ................................................................ z³otych).
ETAP II – Etap wdro¿enia  ..................... z³ brutto. Powy¿sza cena zawiera doliczony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datê z³o¿enia oferty wynosi: ...... % tj. ................. z³otych (s³ownie: .......................................................... z³otych).

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY:
Deklaracja na temat mo¿liwych do zapewnienia parametrów technicznych  wyrobu w ramach opracowywanej technologii.
Cecha
Oczekiwana wartoœæ do osi¹gniêcia
Deklaracja 
TAK LUB NIE
Technologia wytwarzania
granulacja talerzowa


inna metoda

Wytrzyma³oœæ na zrzut z 1 piêtra
Rozkruszeniu ulega nie wiêcej ni¿ 20 % po 3 rzutach


Rozkruszeniu ulega wiêcej ni¿ 20 % po 3 rzutach

Wytrzyma³oœæ na œciskanie
poni¿ej 50N


od 50-100 N


powy¿ej 100 N

Wielkoœæ granul w stanie suchym
minimum 20 mm


maksimum 100 mm

Niepyl¹ca postaæ
TAK


NIE

Odpornoœæ na dzia³anie wilgoci
badanie poprzez zanurzenie w wodzie
rozpadowi na frakcjê poni¿ej 10 mm ulega nie wiêcej ni¿ 20 % po 24 h ekspozycji



rozpadowi na frakcjê poni¿ej 10 mm ulega wiêcej ni¿ 20 % po 24 h ekspozycji


badanie odpornoœci na parê wodn¹ w komorze wilgotnoœciowej w czasie 24 h
rozpadowi na frakcjê poni¿ej 10 mm ulega nie wiêcej ni¿ 20 % po 24 h ekspozycji

Odpornoœæ na dzia³anie mg³y solnej
badanie odpornoœci na mg³ê soln¹ w komorze solnej w czasie 24h
rozpadowi na frakcjê poni¿ej 10 mm ulega nie wiêcej ni¿ 20 % po 24 h ekspozycji

Odpornoœæ na cykle zamarzania /odmarzania
Zamarzanie w temperaturze -30ºC/ 8h odmarzanie w temperaturze 20 ºC/ 8h
Minimum 4 cykle
TAK



NIE

Odpornoœæ na dzia³anie kwaœnego deszczu
TAK


NIE

Ca³kowity czas realizacji w miesi¹cach



………………………………….
…………………………………………………….
miejscowoœæ i data
podpis i piecz¹tka Oferenta


