załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR WR.042.36.8.2018,
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWAŻNOŚCI KWOTY 30.000 EURO netto

DATA..........................
NAZWA WYKONAWCY ....................................................................................
.................................................................................................................................
SIEDZIBA ..............................................................................................................
.................................................................................................................................
REGON.................................................. NIP..........................................................
1. Nawiązując do zaproszenia do składnia ofert na zakup i dostawę sprzętu
geodezyjnego (w przypadku GPS także krótka instrukcja działania) do Zespołu
Szkól Budowlanych w Cieszynie,
składamy niniejszą ofertę:
- proponując cenę:
........................................zł brutto
słownie .................................................................................................................

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy z należytą starannością w oparciu
o przedstawioną ofertę.
3. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienia w terminie do ............................ .

.............................................................................
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do zaproszenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – na zakup i dostawę sprzętu geodezyjnego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie:
L.p.

Wyposażenie

Liczba
sztuk

Opis wymaganych parametrów minimalnych

Szkoła

Pracownia

ZESPÓŁ SZKÓŁ
BUDOWLANYCH W
CIESZYNIE

PRACOWNIA GEODEZJI sala nr 17

Zestaw sprzętu geodezyjnego – skład:
Pryzmat – 1 szt.:
 średnica lustra: 62,5 mm,
 dokładność: +/- 2",
 stała (lustra), dodawania: 0 lub -30 mm,
 adapter do montowania na tyczce: tak,
 wysokość/szerokość tarczy: 160/200 mm.

1.

Zestaw sprzętu
geodezyjnego
(pryzmat,
ruletka,
węgielnica, łata,
żabki, szpilki,
pion,
przenośniki,
podziałka,
szkicownik
drewniany)

Ruletka - 1 szt.:
 dobrze widoczny i wyraźny podział milimetrowy z rozbiegówką 10 cm;
 II klasa dokładności do pomiarów geodezyjnych i budowlanych.
Węgielnica pryzmatyczna - 1 szt.:
 dokładność wyznaczania: min. 2'.

2
zestawy Łata niwelacyjna - 1 szt.:





podziałka: milimetrowa od spodu;
podział dwustronny: geodezyjny, milimetrowy;
wytrzymała,
odporna na warunki atmosferyczne.

Zakres dostawy:
 łata aluminiowa: 5 m,
 pokrowiec na łatę,
 libella.
Żabka niwelacyjna - 2 szt.:
 przenośna podstawka do łaty niwelacyjnej;
 ergonomiczna rączka umożliwiająca wygodne przenoszenie żabki między
punktami.
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Szpilki geodezyjne – 1 zestaw (składający się z 11 szt.):
 długość: około 300 mm;
 wykonane ze stali odpornej na korozję;
 zakończone uchem ułatwiającym wbicie lub wyciągnięcie szpilki z gruntu.
Profesjonalny pion sznurkowy - 1 szt.:
 waga: około 150 g,
 zakończony szpicem z hartowanej stali oraz wykręcaną mosiężną główką
z wywierconym otworem do przeciągnięcia sznurka.
Przenośnik (cyrkiel) - 2 szt.:
 wykonany z metalu,
 długość: około 150 mm,
 maksymalne rozwarcie kąta: 180˚.
Podziałka transwersalna - 1 szt.:
 trwała podziałka geodezyjna do precyzyjnego odczytu i nanoszenia
długości na mapie w danej skali;
 odporna na korozję.
 W zestawie: pokrowiec ochronny.
Szkicownik drewniany - 2szt.:
 wyposażony w mocny pasek o regulowanej długości, minimum jeden
zamek;
 rama szkicownika odporna na działanie wilgoci.

2.

GPS
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GPS geodezyjny odbiornik + tyczka + kontroler:
 Dokładność pomiaru > lub = 3 - 7 m
o Pomiary statyczne 2,5 mm +0,5 ppm,
o Pomiary szybkie statyczne 3 mm +0,5 ppm,
o Pomiary kodowe 0,25 m +1 ppm,
o Pomiary RTK/RTN 8 mm +1 ppm.
 Czas pracy: min. 5 h;
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Bluetooth, kabel USB.
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