10 lutego 2016 roku

.........................................................
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: Drukarka dat - 1 sztuka
2. SPECYFIKACJA:
 Drukarka atramentowa do nadruku przelotowego na linii produkcyjnej.
 Prędkość linii do 60m/min odstęp między opakowaniami min 5mm. Nadruk na szkle (słoiki),
tworzywie sztucznego (opakowania pp) oraz folii.
Ilość wierszy:
Wysokość nadruku:
Interfejsy:
Możliwości drukowania:

2 – wersja 16 pix
1,4 ÷ 12 mm
RS 232, USB
Informacje zmienne tj data, czas, data przydatności do
spożycia, dane zmienne przesyłane po kanale RS 232 z np.:
PLC, PC, wagi dynamicznej itp.
Grafika
Kody kreskowe

Ilość tekstów w pamięci:

Min. 100

Oferta ma zawierać transport do siedziby zamawiającego, montaż i pierwszy rozruch oraz min.
12 miesięczną gwarancję.
1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
 dostarczenie oferty spełniającej warunki zapytania ofertowego, osobiście lub
listownie do dnia 22 lutego 2016 roku do siedziby Zamawiającego.
2. Kryteria oceny: jedynym kryterium oceny jest cena o wadze punktowej 100 %. Najtańsza
oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego wygrywa.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2016 roku
4. Warunki wykluczenia:
Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 6 tygodni od złożenia zamówienia
6. Termin ważności oferty: minimum 3 miesiące.
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podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego

