Formularz oferty

……………………, dnia…………
(miejscowość, data)

EKOTECHNOLOGIA Sp. z o.o.
ul. Szeroka 42/1
87-100 Toruń

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2015 r. na usługę związaną
z opracowaniem nowego urządzenia autonomiczny system solarny z modułem
komunikacyjnym w aspekcie zgodności z wymaganiami dyrektywy dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
1. Oferta złożona przez Wykonawcę:
Nazwa

2. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko
E-mail
Numer telefonu
3. Treść oferty:
1. Kalkulacja cenowa
Oferujemy wykonanie usługi za:
Cenę netto łącznie: ……………….
Podatek VAT :……………….
Cenę brutto łącznie: ……………….

NIP

Adres

Telefon

2. Warunki płatności – na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od wykonania
usługi
3. Termin wykonania zamówienia (w dniach) - ………
4. Termin ważności oferty - 90 dni
5. Opis przedmiotu zamówienia
Usługa obejmuje:
a) Przeprowadzenie następujących badań typu pre-compliance w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej
w celu uzyskania zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2004/108/WE:










napięcia zaburzeń radioelektrycznych na przewodach sieci zasilającej,
natężenia pól zaburzeń radioelektrycznych; zakres: 30 MHz – 6 GHz,
składowe harmonicznych prądu zasilania,
współczynniki wahań i migotania światła (flicker),
odporność na wyładowania elektrostatyczne;,
odporność na pole elektromagnetyczne; zakres: 80 MHz – 6 GHz,
odporność na szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
odporność na zaburzenia udarowe (surge),
odporność urządzeń na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach radiowych,
 odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej,
 odporność na impulsowe pole magnetyczne,
 odporność urządzeń na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilającego,
 badania technologiczne w procesie optymalizacji konstrukcji pod względem kompatybilności
elektromagnetycznej.
b) Wykonania badań końcowych metodami akredytowanymi, w zakresie ujętym w punkcie a), zakończonych
raportem / sprawozdaniem. Przeprowadzenie oceny technicznej zgodności urządzenia przez jednostkę zgłoszoną
do Komisji Europejskiej i umieszczoną w wykazie jednostek notyfikowanych do dyrektywy EMC.

6. Potencjał merytoryczny i badawczy oferenta (jednostki naukowej) do realizacji
przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż jestem jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.),
posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej
ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

…………………………..
podpis i pieczątka oferenta

