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sygnatura: ZP-037/2017  
 
                                                                    Załącznik nr 1 do SIWZ   
                   
  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń 
ul. Gagarina 11 
87-100 Toruń 

 

 

O F E R T A 

 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

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

adres siedziby Wykonawcy1 …………………………………………………………………………. 

forma prawna Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

numer telefonu1 …………………………………………………………………………. 

numer REGON1 …………………………………………………………………………. 

NIP1 …………………………………………………………………………. 

nr faxu1, na który Zamawiający będzie 
przesyłać korespondencję: 

…………………………………………………………………………. 

adres poczty elektronicznej1, na który 
Zamawiający będzie kierować 
korespondencję:   

…………………………………………………………………………. 
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Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia publicznego pt. „Dostawa wiedeńskiego systemu testów do badań 

orientacji przestrzennej”, sygnatura zamówienia: ZP-037/2017 

CENA OFERTOWA BRUTTO  KRYTERIUM 1 

1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączną cenę ryczałtową: 

 

wartość netto oferty ……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. złotych 

wartość brutto oferty  ……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie ……………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………. złotych 

 

2. Przedmiotem niniejszej oferty jest system o nazwie: 

(podać jednoznaczną nazwę handlową oferowanego systemu) 

 

 

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

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

 

 

L.P Elementy systemu 

Oferowany system zawiera 
elementy:  

(TAK/NIE) 

1. 3D 7-letnia licencja stanowiskowa - orientacja w przestrzeni  

2. A3DW 7-letnia licencja stanowiskowa – adaptacyjny test wyobraźni przestrzennej  

3. APM 7-letnia licencja stanowiskowa – zaawansowane matryce progresywne Raven’a  

4. COG 7-letnia licencja stanowiskowa  -  kognitron (uwaga)  
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5. CORSI 7-letnia licencja stanowiskowa - blokowy test rozpiętości pamięci  

6. DAUF 7-letnia licencja stanowiskowa  - test ciągłości uwagi  

7. PP-R 7-letnia licencja stanowiskowa  - spostrzeganie peryferyjne  

8. SIGNAL 7-letnia licencja stanowiskowa - wykrywanie sygnału  

9. SIMKAP 7-letnia licencja stanowiskowa - złożona podzielność uwagi  

10. VIGIL 7-letnia licencja stanowiskowa - czujność  

11. VISGED 7-letnia licencja stanowiskowa - Pamięć wzrokowa  

12. ZBA 7-letnia licencja stanowiskowa - adaptacja prędkość/Tor ruchu  

13. WAFA 7-letnia licencja stanowiskowa - percepcja i uwaga: Alertness  

14. WAFF 7-letnia licencja stanowiskowa - percepcja i uwaga:  Skupienie uwagi  

15. WAFG 7-letnia licencja stanowiskowa - percepcja i uwaga:   Podzielność uwagi  

16. WAFR 7-letnia licencja stanowiskowa - percepcja i uwaga:  Uwaga przestrzenna  

17. WAFS 7-letnia licencja stanowiskowa - percepcja i uwaga:   Uwaga selektywna  

18. WAFV 7-letnia licencja stanowiskowa - percepcja i uwaga:   Czujność  

19. WAFW 7-letnia licencja stanowiskowa - Percepcja i uwaga:   Pre-test  

20. OLMT 7-letnia licencja stanowiskowa - objective achievement motivation test  

21. WTS8 pełna licencja - program zarządzający  

22. WTS-D klucz sprzętowy umożliwiający uruchomienie, port USB  

23. 

Ug panel reakcyjny uniwersalny, port USB - Panel reakcyjny uniwersalny, umożliwiający pomiar reakcji, decyzji 
i czasów reakcji osób badanych; składający się z różnych przycisków reakcyjnych;  
zsynchronizowany ze sprzętem i testem 
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24. 
FT pedały reakcyjne umożliwiające pomiar reakcji wykonywanej stopą - niezbędne dla testów, w których ręce 
wykonują inną czynność; zsynchronizowane ze sprzętem i testem 

 

25. 

PP-HW2 urządzenie do badania testem PP-R, port USB  
Urządzenie do badania widzenia peryferyjnego szerokie panele wyświetlające bodźce do badania widzenia 
peryferycznego; umożliwiające uruchomienie testu; zsynchronizowane ze sprzętem i testem 

 

26. Walizka do transportu PP-HW2 do transportu urządzenia do badania widzenia peryferyjnego  

27. HSET słuchawki, mini-jack  

28. Instalacja - usługa instalacyjna  

29. Moduł kalibracji - urządzenie do kalibracji monitora  

30. Komputer - laptop z Windows 10  

31. NEC EA192M Ekran dotykowy (opornościowy) 19”  

 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI KRYTERIUM 2 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż: …………… dni od daty zawarcia umowy(min. 14 dni, ale nie więcej niż 21 dni). 

 

4. Oferujemy udzielenie gwarancji na system na okres: …………… miesięcy.  

5. Oświadczamy, że powyższa łączna cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego, akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niej i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 
7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy:  
a) wykonać sami2; 

b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom2: 
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L.p. Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć 

podwykonawcom 
Nazwa i adres podwykonawcy 

   

   

 
12. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
 

Tak 

Nie 

(właściwe zaznaczyć) 

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 
a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników  

i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 
b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR, 
c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. 
13. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.               ………………………………………… 

      (podpis) 

1
 -  w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 

2
-  niepotrzebne skreślić. 


