Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/07/2017/1.2
Formularz Oferty
Data sporządzenia Oferty:
Ważność Oferty:
Nazwa Oferenta:
Adres:

Pieczęć Oferenta (jeśli dotyczy):
Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe nr 1/07/2017/1.2 na:
Wybór wykonawcy prac badawczo-rozwojowych i podpisanie z nim umowy
warunkowej, na potrzeby realizacji projektu (Zakres 1).
Najem sprzętu i podpisanie umowy warunkowej na najem sprzętu na potrzeby realizacji
projektu (Zakres 2).

LP.

Nazwa Usługi

Wartość netto w
PLN

Wartość
brutto w PLN

I.

Zakres 1

-------------------

------------------

Określenie krytycznych funkcji systemu
szacowania zapotrzebowania upraw polowych
na wodę (badanie elementów składowych
systemu złożonego), w tym opracowanie
kryteriów racjonalnego nawadniania warzyw w
gospodarstwie
ogrodniczym,
charakteryzującego się następującymi cechami:
a) Automatyzacją (możliwość generowania
oszacowań bez udziału operatora)
b) Wykorzystaniem danych z sensorów
satelitarnych oraz naziemnych
1.
c) Rozdzielczością danych wyjściowych:
czasowa – 1 dzień, przestrzenna: 10
metrów
d) Możliwością dwustronnej interakcji z
użytkownikiem, w tym manualnej edycji
wartości zmiennych i parametrów
wykorzystywanych modeli
e) Samouczeniem się, w tym autokalibracja
na podstawie danych wzorcowych i
informacji zwrotnych użytkownika
f) Interoperacyjnością - publikacja danych
wyjściowych w sposób, który umożliwia
1

zdalny dostęp urządzeń zewnętrznych

2.

3.

4.

5.

6.

Określenie
źródeł
danych
wejściowych
pozwalających spełnić zadane cechy narzędzia
oraz określenie optymalnych metod obróbki
danych wejściowych.
Badania
analityczne
i
eksperymentalne
krytycznych
funkcjonalności
systemu
samouczącego się, w tym m.in.: pomiary w
terenie dot. jakości i struktury gleby,
ukształtowania powierzchni, instalacja stacji
pogodowej na terenie laboratorium, określenie
wytycznych
dla
systemu
satelitarnego
wykorzystywanego
w
pracach
B+R
i
rozmieszczenie czujników wilgotności gleby.
Opracowanie
architektury
inteligentnego
systemu szacowania zapotrzebowania na wodę
oraz wsparcie w opracowaniu protokołów
komunikacyjnych pomiędzy komponentami
systemu.
Integracja systemu w warunkach laboratorium
komputerowego w siedzibie zamawiającego.
Zdalne testowanie i nanoszenie korekt do
systemu
w
symulowanych
warunkach
operacyjnych w laboratorium terenowym (w
środowisku symulującym istniejące systemy).

Zdalna integracja systemu nawadniania
gospodarstwa
wysokotowarowego
w
7. warunkach zbliżonych do rzeczywistych na
terenie laboratorium terenowego.
Zdalne testowania i nanoszenie korekt do
systemu,
wykonywanych
pomiarów
w
8.
laboratorium terenowym i gromadzenia danych
z pomiarów.
SUMA

2

Cena
netto 1
msc
najmu
II.

Zakres 2

1

Najem aparatury pomiarowej
związanej
z
szacowaniem
zapotrzebowania upraw na
wodę

Cena
brutto
1 msc
najmu

Liczba
miesięcy
najmu

Łącznie
cena
netto

Łącznie
cena
brutto

31

SUMA

Podpis Oferent
……………………………………………..
Mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu
uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

3

OŚWIADCZENIE nr 1a (dotyczy Zakresu 1)
Jesteśmy/nie jesteśmy*:
Podmiotem wpisanym do Rejestru jednostek naukowych, o którym mowa w art. 4c ustawy o
zasadach finansowania nauki
Podpis Oferent
……………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

4

OŚWIADCZENIE nr 1b (dotyczy Zakresu 2)
Jesteśmy/nie jesteśmy*:
Jednostką naukową lub Centrum B+R

Podpis Oferent
……………………………………………..
*niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE nr 2 (dotyczy Zakresu 1 i 2)
Oświadczam, że:
nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Oferentem, polegające na:
 uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 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.

Podpis Oferent
……………………………………………..
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Załącznik nr 1 do Formularza Oferty
Wykaz zasobów technicznych/WNiP niezbędnych do realizacji zamówienia, którymi
dysponuje Oferent (dotyczy Zakresu 1)
L.P

Zasoby techniczne /WNiP

Przeznaczenie

1
2

Podpis Oferent
……………………………………………..
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Załącznik nr 2 do Formularza Oferty
Zespół dedykowany do prowadzenie prac B+R (dotyczy Zakresu 1)
L.P
1

2

3

Zespół dedykowany do prowadzenie prac B+R
Imię i nazwisko:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie adekwatne do zakresu prac w
projekcie):
Publikacje naukowe wraz z informacją bibliograficzną:
Stanowisko, rola w projekcie:
Zaangażowanie:
Imię i nazwisko:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie adekwatne do zakresu prac w
projekcie):
Publikacje naukowe wraz z informacją bibliograficzną:
Stanowisko, rola w projekcie:
Zaangażowanie:
Imię i nazwisko:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie adekwatne do zakresu prac w
projekcie):
Publikacje naukowe wraz z informacją bibliograficzną:
Stanowisko, rola w projekcie:
Zaangażowanie:

…

Podpis Oferent
……………………………………………..
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Załącznik nr 3 do Formularza Oferty
Opis sposobu wykonania prac badawczo-rozwojowych (dotyczy Zakresu 1)
L.P

Zakres prac

Opis sposobu prowadzenia prac

1

2

Podpis Oferent
……………………………………………..

Załącznik nr 4 do Formularza Oferty
9

Opis oferowanego urządzenia zawierający specyfikację techniczną zgodną z przedmiotem
zamówienia (dotyczy Zakresu 2)

Podpis Oferent
……………………………………………..
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