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Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: HAFCIARKE ORAZ 

OPROGRAMOWANIE DO WYBRANEGO URZĄDZENIA 

 

o parametrach nie niższych niż przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

HAFCIARKA 

Parametry techniczne: 

− Ilość głowic: min. 4  

− Ilość kolorów: min. 15  

− Format wzorów:  DST  

− Ekran: min. 10 cali, dotykowy  

− Pole pracy: min. 500mm x 450 mm (rama do metrażu)  

− Max pole pracy na tamborku: min. 400mm x 400mm  

− Pole pracy na czapkach: 75mm x 360 mm  

− Prędkość max:  1200 rpm  

− Porty sieciowe: USB, LAN 

− Automatyczne obcinanie nici 

− Wielkość pamięci: min. 2 000 000 ściegów  (ok. 400 wzorów) 

 

OPROGRAMOWANIE HAFCIARSKIE 

− wersja pudełkowa z kluczem USB,  

− stała licencja 

 

II. Kryteria oceny ofert: 100% CENA, DOSTEPNOŚĆ  

 

III. Termin składania ofert: DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 



 

IV. Formy składania ofert: 

− listownie, na adres zamawiającego, lub 

− osobiście, na w siedzibie zamawiającego, lub 

− pocztą elektroniczną na adres e-mail: marcinragus@wp.pl 

 

V. Sposób sporządzenia oferty: 

Oferta powinna: 

− posiadać datę sporządzenia, 

− zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

− zawierać termin dostawy przedmiotu zamówienia, 

− być złożona w terminie składania ofert. 

 

VI. Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:  

Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie 

listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

VIII. Pozostałe informacje 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku braku 

złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne 

z zapytaniem ofertowym Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące 

wyboru wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w innych 

przypadkach bez podania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków 

objętych ofertą. 

 

 

 

……………………………………………… 
(Podpis zamawiającego) 


