
Dostawa Drukarki 3D

Sok6lka dn. 31 .08.2021 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiaj4cego

Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b

Niepelnosprawnych,,Razem"

l6-100 Sok6lka, ul. Pitrsudskiego 5

tel. l85l 711 85 08, 691 303 669

wtzsokolka@gmail.com

II. Szczegr6ty dotycz4ce zam6wienia - opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia na dostawg Drukarki 3D.

Zamfwienie jest dofinansowane ze irodkdw PFRON projehdw w ramach obszaru F
,,Programu wyrfwrymtania r62nic migdzy regionami III", naana projektu ,,Modernizacia
infrastruktury WTZ"

Charakterystyka drukarki 3D:

l. technologia druku - SLA,

2. wielkoS6 plamki lasera - maksymalnie 90pm,

3. wysokoSd warstwy - 30pm +250 Vm,

4. komunikacja- Wi-Fi (2,4GHz; 5GHz), Ethernet (1000Mbit), USB minimum ver.2.0,

5. dotykowy ekran o przek4tnej minimum 5 cali,

6. minimalny obszar roboczy - 140mm x 140mm x 180mm,

7. obslugiwany system operacyjny - Windows 10,

8. zbiorniki na Zywicg w postaci kartndla (wym6g koniecmy ze wzglg&tna obslugg przez

osoby niepelnosprawne) o pojemnoSci minimum 0,9 litra,

9. zasilanie 230Y,

10. masa do 50kg.

Charakterystyka utz4dzefi do postprocessingu:

l. komora do utwardzania modeli po procesie druku o parametrach nie gorszych niZ:

a. obrotowy st6l roboczy,

b. ir6d\o Swiatla - diody LED UV o dtugoSci fali 405 prm,

c. system grzewcry precyzyjnie kontroluj4cy temperaturE do minimum J5oC,

2. myjka do czyszczenia modeli zpozostaloSci nieutwardzonej zywicy o parametrach nie

gorszych ni2:
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a. objgtoS6 i wymiary nie mniejsze niz wymiary pola roboczego drukarki l40mm

x 140mm x 180mm,

b. objgtoSci zbiornika minimum 8 litr6w,

c. automatyczne wynurzenie czyszczonego modelu po czasie ustawionym na

timerze,

d. kompatybilnoS6 z drukark4 3D - mo2liwoSi wstawienia stolu roboczego z

drukarki 3D do myjki bez ryzyka kontaktu z cieYJE irywicq (ze wzglgdu na

obslugg przez osoby niepelnosprawne).

Wyposa2enie dodatkowe:

l. kartrid?zirywicEczarnqo objgtoSci minimum 950m1 - lszt,

2. kartridZ zirywic1szarqo objgtoSci minimum 950m1- lszt,

3. kartrid?zLrywicqbial4 o objgtoSci minimum 950m1 - lszt,

4. kartrid2zzywic1transparentnq(yrzeiroczyst4) o objgtoSci minimum 950m1 - tsil.,

5. kartridz z fiwicq szarq o objgtoSci minimum 950m1 do szybkiego prototypowania o

przySpieszonym utwardzaniu - 1 szt,

6. alkohol izopropylowy (IPA) o objgtoSci minimum 10litr6w.

Warunki gwarancji.

1. minimum 1 rok,

2. dostgpny serwis pogwarancyjny.

Wyzej wymienione parametry technicme i warunki gwarancji s4 wartoSciami minimalnymi.

Wykonawcamole zaproponowad lepsze parametry techniczne i warunki gwarancji oferowanej

drukarki 3D.

Warunki dostawy:

1. Dostawa drukarki 3D,wzqdzeri do postprocessingu oraz wyposa2enia dodatkowego do

siedziby Zamawiaj4cego: 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5. W dniu dostawy Wykonawca

przekaaeZamawiaj4cemu zlohonqi gotow4 do pracy drukarkg 3D. Termin dostawy do dnia

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

III. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

l. Ofertg nazal4czonym Formularzu OfertowymnaleLy zlofi( w siedzibie StowarzyszeniaNa

Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,Razem" 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5 w terminie do
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dnia 10.09.2021r. do godz. 12.00 z dopiskiem Dostawa Drukarki 3D, w ramach projektu

,rModernizacja infrastruktury WTZU .

2.Przy wyborze Wykonawcy Zarnawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami

oceny ofert:

a) cen^znaczenie 1007o - max. 100 pkt.

cena liczona wg nastgpuj4cego wzoru:

cena oferty z najnDsz4 cenq

x 100 : liczba punkt6w badanej oferty

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, kt6ry uzyska najwigksz4 lEczn1 liczbq punkt6w zostanie luznana za

najkorzystniejsz4.

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

zawierae wszelkie koszty rwiEzane zrealizacjq zam6wienia, Swiadczonego przez okres i na

warunkach okreSlonych w ofercie Wykonawcy.

.4; Wykonawca zobowi1zany jest do realizacji calego zam6wienia od dnia podpisania umowy

w terminie okreSlonym w umowie jednak nie p62niej niZ do dnia20.l2.202l r.

5. Osob4 upowaznion4 do kontakt6w z Wykonawcami orazwszelkich wyjaSnieri udziela:

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

6. Z vtybrarrym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa uwzglgdniaj 4ca zapisy Zalqcznika Nr ?t

I Istotne postanowienia umowy.

Listaza\qc:znik6w:

1. Formularz ofertowy

2. Istotne postanowienia umowy.
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