
Załącznik nr 1. 
 
 

………………... (miejscowość, data) ………………... 
 

Oferent: 
 

……………………….………………………….…………………….... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 

 
tel.:……………….………………………………. 
fax:…………………………….…………………. 
e-mail: ………….………………………………. 

 
……………………………….………………………………… 
(osoba do kontaktu po stronie Oferenta, imię nazwisko, tel.) 

 
 

OFERTA 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

 
1. Cena: 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto: .......................................................... , 
 

słownie:............................................................................................................................................................... 
 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: .......................................................... , 
 

słownie:................................................................................................................................................................ 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 

 
Wartość netto 

 
Wartość brutto 

Przedmiotem zamówienia jest zakup zintegrowanego 
oprogramowania CAD/CAM do wspomagania procesu 
projektowania i prototypowania bielizny damskiej, o 
następujących parametrach funkcjonalnych: 

− Oprogramowanie działające w technologii klient/serwer 
opartej na relacyjnej bazie danych w najnowszej wersji. 

− Moduł konstrukcyjny z następującymi funkcjami: 

• Modelowania wykrojów i kontrolnego 

zamykania zaszewek, podwinięć i plis do 

symulowania zszycia wykrojów. 

• Nieograniczoną możliwością stopniowania 

wykrojów. 

• Interaktywną tabelą pomiarów powiązaną z 

funkcjonalnością weryfikacji wykrojów i ich 

wzajemnego dopasowania. 

− Moduł fotodygitalizacji i cyfryzacji szablonów 
konstrukcyjnych z systemem samokalibracji i redukcji 
zniekształceń optycznych. 

− Moduł zarządzania modelami z bazą danych modeli, 

wykrojów, opisów konstrukcyjnych i technologicznych, 
oraz z funkcjonalnością klasyfikowania i wyszukiwania 
modeli oraz wykrojów. 

  



− Moduł interaktywnego tworzenia optymalnych układów 
rozkroju z następującymi funkcjonalnościami: 

• Możliwością przygotowywania bazy trafaretów. 

• Bieżącego monitorowania zużycia materiału w 

trakcie tworzenia układu rozkroju. 

• Obsługi materiałów z raportem i restrykcjami 

powtarzalnego wzoru. 

• Możliwością równoległej pracy z wieloma 

równocześnie otwartymi układami kroju. 

• Automatyczną aktualizacją układów kroju po 

jakiejkolwiek zmianie dokonanej w module 

konstrukcyjnym. 

• Możliwością w pełni parametryzowanego 

eksportu danych z autopodglądem na drukarkę, 

ploter i kater. 
• Nielimitowaną liczbą modeli, rozmiarów i grup 

elementów w układzie. 

• Funkcją aktualizacji wykrojów w gotowych 

układach z możliwością zamiany modeli, 

rozmiarów i wykrojów, oraz rekonfiguracji 

gotowego układu. 

• Funkcją pełnej integracji z modułem 

konstrukcyjnym. 

• Funkcją dynamicznego pomiaru wszystkich 

parametrów układu kroju. 

• Funkcją automatycznej kontroli wymaganej 

liczby wykrojów w układzie. 

• Funkcją elastycznego konfigurowania wykrojów 

w zadanych sekcjach układu. 

• Możliwością importu markerów z innych 

systemów. 

• Funkcją automatycznego tworzenia układów w 

zadanym czasie i liczbie powtórzeń. 

• Funkcją kolejkowania markerów zleconych do 

układania z możliwością uruchomienia kilku 

nestingów w tym samym momencie. 

  

 

2. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

3. Uwagi: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta) 



 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA: 

 
Działając w imieniu i na rzez Oferenta ……………………………. (nazwa Oferenta) ………………………… 
oświadczam, że : 
 

1. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a oferowana w niej 
cena  zawiera  wszystkie  składniki  kosztów   wynikające   z   dokumentacji   związanej z 
realizacją zamówienia. 

2. Oferta jest podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. 
3. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję założenia w nim 

zawarte dotyczące zakresu zamówienia. 
4. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
5. W sytuacji wyboru oferty jako najkorzystniejszej oraz na mocy podpisanej umowy na 

przeprowadzenie prac B+R Oferent jako Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeniesienia 
w całości na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w 
związku z realizacją umowy i zobowiązuję się do zachowania pełnej poufności na temat 
przeprowadzonych prac B+R oraz ich wyników. 

6. Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o 
zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych 
zapytaniem ofertowym tj. przeprowadzania prac B+R w zakresie wskazanym w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. 

8. Oferent posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi 
dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania 
tego zamówienia. 

 

……………………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta



 

 

……………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 Załącznik nr 2 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 

Z FIRMĄ KINGA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. KOMANDYTOWA 
 
 
 
 

Ja,  niżej  podpisany/a ………………  (imię  i  nazwisko  osoby  upoważnionej  do reprezentacji Oferenta) ................................................. , 

upoważniony/a  do  reprezentacji  Oferenta:  ………  (nazwa  Oferenta) ........................................................ niniejszym 

oświadczam o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. 

komandytowa, rozumianych jako wzajemne powiązania między Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. 

komandytowa lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Kinga Sp. z o.o. i 

Wspólnicy Sp. komandytowa lub osobami wykonującymi w imieniu Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. 

komandytowa czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Oferenta a mną jako Oferentem, polegające w szczególności na: 

 
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 

………………………………………. 
(podpis Oferenta) 



 
 

 

……………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 Załącznik nr 3 
 
 

 

 OŚWIADCZENIE  
 
 
 

Ja, niżej podpisany/a ……………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji 

Oferenta)……………………….,   upoważniony/a  do   reprezentacji   Oferenta:   ………   (nazwa Oferenta) 

………………………….       niniejszym    oświadczam    iż    Oferent    ……………………….    (nazwa  Oferenta) 

…………………………. prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada 

faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, 

potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia. 

 
 
 
 

 
………………………………………. 

(podpis Oferenta) 

 


