
 

 

 

 

 

Olsztyn, 12 maja 2017 r. 

 

 

 

 

dotyczy: zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia pn. zakup kabli 

koncentrycznych  

 

 W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu multimodalnego 

tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi”, dofinansowanego w ramach 

Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie szacunkowej oferty na 

zakup kabli koncentrycznych. 

        Z poważaniem/ Yours sincerely 

               Andrzej Wiktorowicz 
                 Wiceprezes Zarządu 
           Dramiński S.A. 

 

 

 

Załączniki: 

- zapytanie ofertowe 

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Przedmiot zapytania dotyczy: 
 

Przedsiębiorstwo Dramiński S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie prototypu 
multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi” dofinansowany w 
ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: 
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  
W związku z powyższym konieczny jest zakup kabli koncentrycznych do budowy prototypu. 
 
 

II. Zamawiający: 
 

Dramiński S.A., ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn 
Tel.: +48 89 527 11 30 w.3 
Fax: +48 89 527 84 44 
NIP: 739 385 57 06, REGON 281418440 
Strona internetowa: www.draminski.pl 
Poczta elektroniczna: biuro@draminski.com; a.wiktorowicz@draminski.com 

 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup kabli koncentrycznych do budowy prototypu 
multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi zgodnie z poniższą 
specyfikacją.  
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktów równoważnych o ile zostanie 
zapewniona kompatybilność zaproponowanych rozwiązań (należy podać szczegółowe dane 
w przypadku rozbieżności) 
 

Kod CPV: 31330000-8 Kabel koncentryczny 

 

Specyfikacja: 
 
Wielożyłowy kabel do głowic ultradźwiękowych w izolacji PVC zawierający 128 przewodów z 
wtyczkami. 

http://www.draminski.pl/
mailto:biuro@draminski.com
mailto:a.wiktorowicz@draminski.com


 

 

 

 

 

 
Parametry każdego ze 128 przewodów wewnętrznych: 
- przewód ekranowany koncentryczny, 
- impedancja 75 Ohm, 
- przekrój 42AWG. 
 
Średnica zewnętrzna kabla 7 mm 
Długość kabla 140 cm 
Ilość szt. - 16 
 
Na obu końcach kabla zamontowane po 4 wtyczki typu CABLINE-SS, rozstaw 0.4mm, 35 pinowe. 

 

 
 
IV. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontakowania się z Wykonawcami jest 
Andrzej Wiktorowicz: +48 89 527 11 30 w.3; fax: +48 89 527 84 44,  
e-mail: a.wiktorowicz@draminski.com 

 

V. Ofertę cenową należy złożyć do 19 maja 2017 r.  w następującej formie: 
 
Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu do siedziby Zamawiającego, adres:  
Dramiński S.A., ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn w formie papierowej lub w formie 
elektronicznej na adres: a.wiktorowicz@draminski.com lub biuro@draminski.com 
 
VI. Uwagi końcowe: 
 
Niniejsze zapytanie służy do oszacowania wartości zamówienia. 
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Dopuszcza się 
złożenie oferty w innej walucie (np. EUR, USD) wówczas do ustalenia wartości przyjęty 
zostanie kurs sprzedaży danej waluty NBP (Narodowego Banku Polskiego) z dnia 
poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

mailto:a.wiktorowicz@draminski.com
mailto:biuro@draminski.com


 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

.................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2017 r. dotyczące zakupu kabli 

koncentrycznych na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu 

multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi”, dofinansowanego w 

ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa, które jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach I Osi 

priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 poniżej przedstawiamy szacunkową ofertę: 

 

L.p. 

 
Przedmiot 

zamówienia 
 

Cena netto 
w 

PLN/EUR/USD 

Podatek VAT 
w 

PLN/EUR/USD 

Cena brutto 
w 

PLN/EUR/USD 

Termin 
dostawy 

(x tygodni od 
potwierdzenia 
zamówienia) 

1.  

16 szt. Kabli 
koncentrycznych 
zgodnie ze 
specyfikacją 
podaną w 
zapytaniu 
ofertowym z dnia 
12 maja 2017 r. 

…………….. …………….. …………….. …………….. 

 

Inne informacje Wykonawcy: ..................................................................................................... 

 

      ………………………………………………. 

Podpis Wykonawcy 


