
Dostawa Plotera laserowego COz

Sok6lka dn. 31.08.2021 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiaj4cego

Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b

Niepelnosprawnych,,Razem"

16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5

tel. 1851711 85 08, 691 303 669

wtz s q-koj.kaL@ gmai l. c om

II. Szczeg6*y dotycz1ce zam6wienia - opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia na dostawg Plotera laserowego COz.

Zamdwienie jest dofinansowane ze irodkdw PFRON projektdw w ramach obszaru F
,,Programu wyrfwry+vania r62nic migdzy regionami III", nanta projektu ,,Modernizacja
infrastruhury WTZ"

Charakterystyka plotera laserowego COz:

3. wymiar zewnEtrzny - mo2liwoS6 przeniesieniaprzez drzwi 78cm,

4. punkt Swietlny (red point),

5. wbudowane lub zewngtrzne chlodzenie cieczq,

6. wbudowany lub zewngtrzny system odci4gowy,

7. wbudowany lub zewngtrzny kompresor,

8. auto focus - system pozycjonowania,

9. format plik6w wejSciowych - minimum .dxf, .b*p,

10. oprogramowanie zgodne z AutoCAD i CorelDraw,

1 1. komunikacj a zPC poprzez z\qcze USB i/lub Ethemet (RJ45),

12. wsp6trpraca z oprogramowaniem pracuj4cym pod kontrol4 systemu Windows 10,

13. oprogramowanie steruj4ce w jgzyku polskim,

14. zasilanie jednofazowe - 230V,

15. masa - do 150kg.

Wyposa2enie:

l. okulary ochronne - ochrona w/g normy EN: 2071208.

Warunki gwarancji.
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1. minimum 1 rok,

2. dostEpny serwis pogwarancyjny.

Wy2ej wymienione parametry techniczne i warunki gwarancji s4 wartoSciami minimalnymi.

Wykonawca mohe zaproponowa6 lepsze parametry techniczne i warunki gwarancji

oferowanego plotera laserowego COz.

Warunki dostawy:

1. Dostawa plotera laserowego COz do siedziby Zamawiqqcego: 16-100 Sok6lka, ul.

Pilsudskiego 5. W dniu dostawy Wykonawcaprzekahe Zamawiajqcemu zlohony i gotowy

do pracy ploter laserowy COz. Przeprowadzi r6wnie2 instruktaZ uruchomienia i pracy

maszyny w czasie nie kr6tszymni2lgodzina w siedzibie Zamawiajqcego. Termin dostawy

do dnia 20 grudnia 202k. w godz. 8:00-15:00. Dostawa w dni robocze.

III. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

1. Ofertg nazalqczonym Formularzu Ofertowymnale?y zloLry(, w siedzibie StowarzyszeniaNa

Rzecz Os6b Niepelnosprawnych,,Razem" 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5 w terminie do

dnia 10.09.2021 r. do gorJz. 12.00 z dopiskiem,,Dostawa plotera'laserowego COzi','w

ramach projektu,,Modernizacja infrastruktury W"[2".

2. Przy wyborze Wykonawcy Zarrawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami

oceny ofert:

a) celnilzn czenie 1007o - max. 100 pkt.

cena liczona wg nastgpuj4cego wzoru:

cena oferty z najnrtszq cen1

x 100: liczba punkt6w badanej oferty

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, kt6ry uzyska najwigksz4 l4czn4 liczbg punkt6w zostanie vznana za

najkorzystniejszE.

3. Zaoferowana cena powinna uwzglgdniad wykonanie wszystkich prac i czynno5ci oraz

zawierac wszelkie koszty zwi4zane z realizacjE zam6wienia, Swiadczonego przez okres i na

warunkach okreSlonych w ofercie Wykonawcy.
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4. Wykonawca zobowi4zany jest do realizacji calego zam6wienia od dnia podpisania umowy

w terminie okre6lonym w umowie jednak nie p6miej niz do dnia20.l2.202l r.

5. Osob4 upowa2nion4 do kontakt6w z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaSnieri udziela:

- Franciszek Bogdan, tel. l85l71l 85 08, 691 303 669, email: wtzsokolka@gmail.com

6. Zwybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa uwzglgdniaj qcazapisy Zal4cznikaNr t
I I.totn" postanowienia umowy.

Lista zal4c:arik6w:

l. Formularz ofertowy

2. Istotne postanowienia umowy.

WICE

Stowarzyszenie Na Rzecz
Os6b Niepehrosprawnych,,RAZElvfl
16-100 Sok6lk4 ul. Pitsudskiego 5

REGON 200373367
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