
 

 

 

 

 

Olsztyn, 12 maja 2017 r. 

 

 

 

 

dotyczy: zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia pn. materiały do 

budowy prototypu laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów 

konstrukcyjnych, pompy do wody)  

 

 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 materiałów do budowy prototypu laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy 

sterownika, elementów konstrukcyjnych, pompy do wody)  

 

        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 materiałów do budowy prototypu 

laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów konstrukcyjnych, 

pompy do wody)  

 
 

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 materiałów do budowy prototypu 

laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów konstrukcyjnych, 

pompy do wody) zgodnie z poniższą specyfikacją: 

1 Rama metalowa – wg projektu Zamawiającego: 

trzy częściowa rama z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40x2 malowana 

podkładem epoksydowym w kolorze szarym 

część 1 - 600x700x870mm 

część 2 - 1010x750x620mm 

część 3 - 930x750x620mm  

 

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


 

 

 

 

 

 

2 Część spoczynkowa pacjentki  - wg projektu Zamawiającego: 

dwu częściowe łoże - płyta OSB 18mm tapicerowana gąbką 20mm i skórą ekologiczną w 

kolorze błękitnym 

część 1 - 970x850mm 

część 2 - 385x850mm  

 

3. Obudowa -  wg projektu Zamawiającego: 

obudowa - PCV spienione białe 3mm 5m2, wycinana CNC wg pliku dxf  

 

4. System przygotowania wody: 

płyta indukcyjna 3500W 

pole grzewcze fi26cm 

włącznik i regulacja - potencjometr obrotowy 

wymiary 327x387x100(H)cm   

obudowa ze stali nierdzewnej 

zbiornik wody ze stali nierdzewnej, 30l (fi 280x530mm), kompatybilny z systemem 

indukcyjnym, izolowany termicznie pianką PE  

  

5. Laseta 6U do elektroniki: wg projektu Zamawiającego 

kaseta w rozmiarze 6U (500x230x250(H), materiał blacha nierdzewna 1,5mm wycinana 

laserem wg pliku dxf, PCV 10mm frezowane CNC wg pliku dxf  

  

6. System dystrybucji wody: 

pompa wirnikowa, wydajność min 20l/min zasilanie 24VDC, króćce we/wy 1/2" - 3szt 

zawór elektromagnetyczny 24VDC, króćce we/wy 1/2" – 4szt 

rurka poliuretanowa niebieska fi12 do systemu wtykowego - 10mb;  

złączki kolanka trójniki 1/2" do systemu wtykowego fi12 z uszczelnieniem NBR  

czujniki poziomu cieczy 3szt. (w załączniku dodatkowo rys) opis: 

typ czujnika - poziomu cieczy  

właściwości czujnika - czujnik do pionowego montażu  

temperatura pracy -30...85°C 

przyłącze - przewód 0,3m  

konfiguracja wyjścia -  SPST  

prąd pracy max. - 500mA  

moc przełączana - 10W  

napięcie pracy maks. -  200V DC  



 

 

 

 

 

 

 

7. Zbiornik pomiarowy 370x350x270(H): 

ściany boczne - poliwęglan 10mm, frezowany CNC wg pliku dxf 

dno zbiornika (526x380) - płyta aluminiowa anodowana 10mm, frezowana CNC wg pliku 

dxf  

 Szacunkowy czas realizacji:  1-2 miesięcy 

 
IV. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Mariusz Dąbrowski +48 89 527 11 30; fax: +48 89 527 84 44, e-mail: md@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 materiałów 

do budowy prototypu laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów 

konstrukcyjnych, pompy do wody) 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.  Rama metalowa …………….. …………….. …………….. …………….. 

2. 

Część 
spoczynkowa 
pacjentki 

…………….. …………….. …………….. …………….. 

3.  Obudowa …………….. …………….. …………….. …………….. 

4. 

System 
przygotowania 
wody 

…………….. …………….. …………….. …………….. 

5.  
Kaseta 6U do 
elektroniki 

…………….. …………….. …………….. …………….. 

6. 
System 
dystrybucji wody 

…………….. …………….. …………….. …………….. 

 

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

 

      ………………………………………………. 



 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy 


