
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/05/2019 – FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Dane Oferenta: 

 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel: ……………………………………… Faks:  ………………………………………… 

 

NIP:  …………………………………. . REGON: ……………………………………… 

 

 
              DYSTEN Sp. z o.o.  

ul. Grunwaldzka 91 

41-800 Zabrze  

 

OFERTA 

 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/05/2019 z dnia 21.05.2019 r. związane z realizowanym przez Państwa projektem pn. „Rozwój palety 

produktów przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej” dotyczące zakupu materiałów służących 

skonstruowaniu prototypów do urządzeń w obszarze dynamicznej informacji pasażerskiej o wskazanych przez Zamawiającego funkcjonalnościach i 

parametrach technicznych oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 



 
 

1. CENA OFERTY  

Lp. Materiał Ilość Jednostka 

miary 

Parametry 

techniczne/funkcjonalności 

Cena netto Cena brutto 

1 profil aluminiowy 150 m.b. 50x50x5 mm aluminium 6082 T6  

 

 

 

2 panel eink 32" kolorowy 5 komplet kolorowa matryca eink o przekątnej 

32" wyposażona w dedykowany 

sterownik z interfejsem do 

komputera klasy PC np. USB 

  

3 eink 32" BW ze 

sterownikiem 

10 komplet monokolorowa matryca eink o 

przekątnej 32" wyposażona w 

dedykowany sterownik z interfejsem 

do komputera klasy PC np. USB 

  

4 eink 13" BW ze 

sterownikiem 

20 komplet monokolorowa matryca eink o 

przekątnej 13" wyposażona w 

dedykowany sterownik z interfejsem 

do komputera klasy PC np. USB 

  

5 zestaw przyłącza 230V 

oraz bezpieczników 

5 komplet zestaw przyłącza 230V zbudowany 

na szynie DIN zawierający co 

najmniej gniazdo 230V, wyłącznik 

różnicowo prądowy, trzy bezpieczniki 

10 A 

  

6 szyba z powierzchnia 

antyrefleksyjna oraz filtrem 

typu sun stop 

15 m2 szkło bezpieczne klejone, 

hartowane. Przezierność min 80%, 

filtry UV i IR 

 

 

 

 

 



 

7 szyba optiwhite 15 m2 szyba o przezierności 97 % 4mm  

 

 

 

8 komputer sterujący SBC 20 komplet jednopłytkowy komputer 

przemysłowy. min procesor 64 bit, 

2GB RAM, gniazdo karty pamięci, 

dedykowany system Linux 

  

9 diody LED 5000 sztuk SMD 4mmX4mm RA SMD LED 

LAMP 

 

 

 

 

10 modem GSM 5 komplet modem radiowy przystosowany do 

transmisji radiowe w strukturach 

operatorów sieci komórkowej 

2G/3G/4G, zasilanie 5 - 12V, funkcja 

standbay 

  

11 wzmacniacz audio 10 komplet jednokanałowy, monofoniczny 

wzmacnacz audio klasa D, moc 

wyjściowa 10W 

  

12 panela rgb 2.5mm 50 sztuk panel LED RGB, raster 

rozmieszczenia punktów świetlnych 

max 2,5 mm, jasność  jasność 3500 

NIT, rozdzielczość 64x64 

 

 

 

 

 

13 elementy chłodzące - 

ogniwa petiera 

10 komplet ogniwa peltiera moc chłodzenia min 

100W 

 

 

 

 

14 elementy grzewcze 

(konwekcyjne i z 

wymuszonym obiegiem) 

10 komplet  150 W, napięcie zasilania 230 V   



 

15 czujniki temperatury i 

wilgotności 

10 komplet 5V podłączenie i2c pomiar 

wilgotności 0-100%, pomiar temp -40 

100 st 

 

 

 

 

 

16 czujniki zbicia szyby 10 komplet 12V akustyczne wykrycie zbicia 

szyby, regulowana czułość, 

zaawansowana dwutorowa analiza 

dźwięku 

  

17 czujniki zbicia, drgań 10 komplet 12V regulacja czułości wyjście 

przekaźnikowe NO sensor 

piezoelektryczny 

  

18 zasilacze, przetwornice 10 komplet 230V 600W soft start sprawność min 

90%, poprawa współczynnika PMF, 

napięcie wyjściowe 24V 

  

19 głośniki  5 komplet głośniki przystosowane do pracy w 

warunkach zewnętrznych wielkość 

max 4" 

  

20 kamery przemysłowe 30 sztuk kamery analogowe przystosowane 

do instalacji na zewnątrz 

pomieszczeń. Full HD zgodne z 

standardem AHD 

  

21 rejestrator wideo 5 sztuk twardodyskowy rejestrator wizji 

odporny na działanie temperatur -30 

+60 

  

22 podtrzymywacz drzwi 40 sztuk podtrzymywacz drzwi (door stop) ze 
stali nierdzewnej, czop kwadratowy 
czerniony proszkowo. Przykładowy 
model spełniający wymagania 
zamówienia: EMKA INC 1087-U1-PC 

 

 

 

 



 

23 zamek dociągający o 

małych wymiarach 

50 sztuk zamek dociągający o małych 
wymiarach, odporny na wstrząsy. 
Przykładowy model spełniający 
wymagania zamówienia: EMKA INC 
1022_U83   

  

24 język do zamka 

dociągającego       

50 sztuk język do zamka dociągającego o 
małych wymiarach, stal ocynkowana, 
odgięty o 12 mm. Przykładowy 
model spełniający wymagania 
zamówienia: EMKA INC 1022_51 

  

25 zawias 100 sztuk zawias wzmocniony włóknem 
szklanym technopolimer na bazie 
poliamidu (PA), odporny na 
rozpuszczalniki, oleje, smary i inne 
czynniki chemiczne. Przykładowy 
model spełniający wymagania 
zamówienia: CFM.50-76-SH6 
ELESA+GANTER      

  

26 przycisk pojemnościowy 50 sztuk czujnik pojemnościowy prostokątny, 
wym. 50x20,3x5,5 mm, obudowa: 
plastik, montaż: zabudowany- strefa 
działania: 10 mm, niezabudowany- 
strefa działania: 10 mm, 
częstotliwość przełączania ≤ 100 Hz, 
wykonanie elektryczne: DC PNP, 
wyjście: NO, obciążenie wyjścia ≤ 
200 mA, zasilanie: 10-30 VDC, kabel 
2m, temperatura pracy: -25…70 °C, 
IP67, dokładna regulacja za pomocą 
potencjometru. Przykładowy model 
spełniający wymagania zamówienia: 
BC10-QF5,5-AP6X2 

 
 

 

 

Razem  

 

 

 



 
 

2. TERNIM DOSTAWY (prosimy zaznaczyć właściwe X) 

a. termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego*  

b. termin dostawy od 6 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego*  

c. termin dostawy od 11 do 15 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego*  

d. termin dostawy od 16 do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego*  

* Zamawiający złoży zamówienie po podpisaniu umowy z Dostawcą, we wskazanym w zapytaniu okresie realizacji umowy, jednak najwcześniej 30.05.2019 r.  

 

OŚWIADCZAMY, ŻE : 

 
1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 1/05/2019 i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

 

3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do jego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zawarcia umowy w 

formie pisemnej. 

 
4. Akceptujemy podpisanie umowy zawierającej obligatoryjnie postanowienia dotyczące kar umownych: 

- za niewykonanie zamówienia w terminie (wskazanym w ofercie), wynoszące 0,5% wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia 

(wartość kary nie może przekroczyć 100% wartości kontraktu); 

- za odstąpienie od realizacji umowy, wynosząca 10% wartości kontraktu brutto. 

 



 
 

5. Podane informacje oraz cena stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.  

 

6.  Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego 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, 

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d)      pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 

wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

7. Oferta jest ważna do dnia ……...............………….... (oferta musi być ważna minimum 30 dni) 

 

 

 

 

 

 

................................ dnia .................................      Podpisano : ....................................................... 

                                (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy) 

 


