
Dostawa Hafciarki i Oprogramowania do projefuowania haftfw

Sok6lka dn. 3l .08.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiaj1cego

Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b

Niepelnosprawnych,,Razem"

16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5

tel. l85l711 85 08, 691 303 669

wtzsokolka@gpail.com

II. Szczeg6ty dotycz4ce zam6wienia - opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia na dostawg Hafciarki i Oprogramowania do hafciarki.

Zamfwienie jest dofinansowane ze irodkfw PFRON projehiw w ramach obszaru F
,,Programu wyrdwnywania r62nic migdzy regionami lil", nanva proiektu ,,Modernizacia
infrastruktury I4|TZ"

Charakterystyka hafciarki:

3. modul WiFi,

4. oSwietlenie LED,

5. czujnik zerwania nitki,

6. port USB,

7. dostosowanie haftu na ekranie

8. iloS6 igiet w glowicy - minimum 15,

9. awaryjny system zatrzymania hafciarki,

10. automatyczne obcinanie nici,

I l. zasilanie 230Y,

12. masa do 100kg.

Wyposa2enie:

1. tamborek okrEgty - minimum 4 sztuki, kuzdy w innym tozmiarze,

2. tamborek kwadratowy - minimum I sztuka,

3. przystawka do haftowaniaczapek.

Warunki gwarancji.

1. minimum 1 rok,
2. dostgpny serwis pogwarancyjny.
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Wyzej wymienione parametry technicme i warunki gwarancji sQ wartoSciami minimalnymi.

Wykonawcamoae zaproponowai lepsze parametry techniczne i warunki gwarancji oferowanej

hafciarki.

Charakterystyka oprogramowania do projektowania haft6w:

Program powinien umozliwiai tworzenie i modyfikacjE projekt6w haft6w. Musi byd

kompatybilny z hafciark4 i umozliwia6 wgrywanie opracowanych wzor6w naurz1dzenie.

Warunki dostarvy:

l. Dostawa hafciarki i oprogramowania do projektowania haft6w do siedziby Zamawiaj4cego:

16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5. W dniu dostawy WykonawcaprzekaleZamawiaj4cemu

zlo1onqi gotow4 do pracy hafciarkg. Przeprowadzir6wnielinstrukta2 uruchomienia i pracy

maszyny w czasie nie kr6tszymnillgodzina w siedzibie Zamawiajqcego. Termin dostawy

dodnia 20 grudnia 202h. w godz. 8:00-15:00. Dostawa w dni robocze.

1. Ofertg naza\qczonym Formularzu OfertowymnaleZy zloiry(, w siedzibie StowarzyszeniaNa

,, ,, ., Efeffi,,ps,pb Niepelnosplawnych ,,Razem" 16-100 Sokolka;ul. Pilsudslsiego'5,mi,ttuniniedo- '^'

dnia 10.09 .2021r. do godz. 12.00 z dopiskiem ,, Dostawa Hafciarki i Oprogramowania do

projektowania haft6w'1w ramach projektu,,Modernizacja infrastruktury WTZ".

2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastqpuj4cymi kryteriami

oceny ofert:

a) cenilznilczenie 1007o - max. 100 pkt.

cena liczona wg nastqpuj4cego wzont:

cena oferty z nainr2szq cen1

x 100 :liczba punkt6w badanej oferty

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, kt6ry uzyska najwigksz4 lEcznq liczbE punkt6w zostanie uznana za

najkorzystniejsz1.

3. Zaoferowana cena powinna uwzglgdnia6 wykonanie wszystkich prac i czynnoSci otaz

zawierac wszelkie koszty rwrqzane zrealizacj1 zam6wienia, Swiadczonego przez okres i na

warunkach okreSlonych w ofercie Wykonawcy.
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4. Wykonawca zobowiqzany jest do realizacji calego zam6wienia od dnia podpisania umowy

w terminie okreSlonym w umowie jednak nie p6zniej niz do dnia20.l2.202l r.

5. Osob4 upowaznion4 do kontakt6w z Wykonawcami oraz wszelkich wyja6nieri udziela:

- Franciszek Bogdan, tel. 1851711 85 08, 691 303 669, email: wtzsokolka@gmail.com

6. Z vtybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa uwzglgdniaj qca zapisy Zal4cznlkaNt t1

I Istotne postanowienia umowy.

Lista zal.4cmik6w:

1. Formularz ofertowY

2. Istotne Postanowienia umowY-

Stowarzvszenie Na Rzecz

Os6b Ni ePehrtsPrawnYctr,,RA'Elvf
ii-ioo soto*L ul. Pilsudskiego 5

REGON 200373367

WIC E PREZES ZARZADU
94,/"/'r*

W,, Bim?.uurskt
mgr
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